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U nas
przeczytasz: Lato w mieście

Sebastian Stępień

Główna część Pikniku For-
tecznego odbyła się przy ul. 
Lubiejewskiej, obok schro-
nów Regelbau 668 i Ring-
stand 58c, ale atrakcji nie 
brakowało też przy schro-
nie Regelbau 701 oraz znaj-
dującym się między nimi 
rowie przeciwczołgowym. 
Dużą atrakcją były pokazy 
grup rekonstrukcji historycz-
nej. Z GRF Bemowo moż-
na było przejechać się Kubel-
wagenem Kdf 82 – pojazdem 
używanym przez armię nie-
miecką na niemal wszystkich 
frontach II wojny światowej. 
Stowarzyszenie Historycz-
ne ,,Piska Pozycja Ryglowa” 
i Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej ,,Johannisburg” od-
tworzyły życie codzienne za-
łóg fortecznych, a Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą pokazało 
m.in. uniwersalny karabin 
maszynowy MG34. 

Nie zabrakło też współ-
czesnych militariów. Zapre-
zentowali je żołnierze z 3. 
Warszawskiej Brygady Ra-
kietowej Obrony Powietrz-
nej. Z kolei stowarzysze-
nie MGHR im. II batalionu 
18 pułku piechoty poka-
zała umundurowanie pol-
skich żołnierzy z czasu II 
wojny światowej. Mocnych 
wrażeń dostarczyła replika 
„Piły Hitlera” czyli karabi-
nu maszynowego MG-42 z 

gazowym symulatorem hu-
kowym. Zwiedzający mogli 
liczyć też na porcję wojsko-
wej grochówki. 

Jak mówi organiza-
tor pikniku Artur Gałec-
ki, wydarzenie odbyło się 
dzięki dofinansowaniu ze 
środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
oraz wsparciu władz miasta 
i gminy Sochaczew. Moto-
rem napędowym dla orga-
nizatorów był udział w ak-

cji „Masz Głos” Fundacji 
Batorego.

W niedzielne popołu-
dnie najmłodsi sochacze-
wianie skorzystali z za-
proszenia na piknik na 
jordanku. O atrakcyjne 
wypełnienie czasu zadba-
ła grupa „Elsa i Przyjaciele”. 
Nie brakowało ciekawych 
rekwizytów, akompania-
mentu DJ, porywających 
zabaw, np. w piratów. W 
ich trakcie przekazywano 

też treści edukacyjne. Nie-
co starsi uczestnicy nie-
dzielnego wydarzenia mo-
gli wziąć udział w pokazach 
ratownictwa medycznego. 
Dodajmy, że do końca lip-
ca zorganizowanych zosta-
nie osiem pikników dla naj-
młodszych. 

Weekendowe zabawy na 
placach to tylko część let-
niej oferty sportowo-kultu-
ralnej. O szczegółach pisze-
my na stronach 7, 8, 9 i 16.

Lato pełne atrakcji
W ostatnią niedzielę w Sochaczewie i okolicach można było wziąć udział w dwóch ciekawych 
wydarzeniach. Pierwsze z nich to zorganizowany przez osoby zrzeszone wokół projektu  
„Sochaczewskie Fortyfikacje” Rodzinny Piknik Forteczny. Tego samego dnia rozpoczął się  
również cykl letnich spotkań na placach zabaw z najmłodszymi mieszkańcami miasta.
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999

Policja  
997, 47 705-52-22

Straż pożarna  
998, 46 862-23-70

Pogotowie energetyczne 
991

Pogotowie gazowe (Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866

Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35

Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

Urząd Skarbowy  
46 862-26-04

ZUS 46 862-64-33

Starostwo Powiatowe  
46 864-18-40, 46 864-18-73

ZWiK 46 862-82-30 
Zgłaszanie awarii:  
sieci wodociągowej  
668-453-422 
sieci kanalizacyjnej 
604-195-871

Dodatkowo każdego dnia po 
godz. 15.00 awarie można zgła-
szać pod numerami telefonów:
SUW Płocka 46 811 16 44,  
602 248 627

SUW Chodaków 46 863 26 35, 
662 294 742

Oczyszczalnia ścieków  
662 294 743

ZGK 46 862-81-06, 46 862-93-14

ZKM 46 862-99-27

Zgłaszanie awarii sieci 
oświetlenia ulicznego 
698-088-755, 606-663-186

Szpital 
46 864-95-00, 46 864-96-00 
USC 46 862-23-02

Sąd Rejonowy  
46 862-32-64

PKP 19-757

Koleje Mazowieckie 
22 364-44-44

PKS Grodzisk Mazowiecki,  
baza w Sochaczewie  
46 862-55-12

MPT Taxi 191-91

Taxi 46 862-28-42

Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600 
PEC  
46 862-92-00, 604-206-108,

Muzeum Ziemi  
Sochaczewskiej  
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 

MOSiR 46 862-77-59

SCK 46 863-07-68

MOPS 46 863-14-81,  
46 863-14-82

Maciej Frankowski

Na ostatniej sesji, 14 czerw-
ca, radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę dotyczącą 
kolejnej edycji budżetu par-
tycypacyjnego. Podobnie 
jak w poprzednich latach 
sochaczewianie będą mieli 
do rozdysponowania w su-
mie 1,2 mln zł, na projek-
ty małe (od 20 tys. zł do 100 
tys. zł) i duże (od 100 tys. zł 
do 870 tys. zł). 

Zgłoś pomysł
- Czekamy na propozycje 
mieszkańców od 1 lipca do 
6 sierpnia. Sochaczewia-
nie w każdej z dotychcza-
sowych edycji SBO zgłaszali 
mnóstwo ciekawych pomy-
słów. Wierzę, że tak będzie 
i tym razem – mówi naczel-
nik Wydziału Sportu i Or-
ganizacji Pozarządowych 
UM, Agata Kalińska.

Wnioskodawcą projektu 
do budżetu obywatelskie-
go może być każdy miesz-
kaniec Sochaczewa, który 
w 2021 roku kończy 16 lat, a 
także organizacje pozarzą-
dowe działające na terenie 
miasta. Regulamin oraz for-
mularz zgłaszania projek-
tów dostępne będą na stro-
nie internetowej Sochaczew.
pl (budzet.sochaczew.pl), w 
Biurze Obsługi Klienta UM, 
na pływalni „Orka” oraz 
w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej i jej filiach. Należy 

pamiętać, że wnioskodaw-
ca musi dołączyć do pro-
jektu 20 podpisów poparcia 
mieszkańców Sochaczewa.

Głosowanie i wyniki
Propozycje można zgłaszać 
do 6 sierpnia, jest zatem spo-
ro czasu, by wspólnie z przy-
jaciółmi czy sąsiadami pomy-
śleć, czego brakuje na naszej 
ulicy lub osiedlu. Po tym ter-
minie zbierze się zespół opi-
niujący, który zweryfiku-
je wnioski i ustali ostateczną 
listę projektów poddanych 
pod głosowanie. Wskazy-
wać swoich faworytów będzie 
można od 27 września do 
13 października. Głosowa-
nie przebiegać będzie dwu-
torowo. Wypełnione ankie-
ty będzie można wrzucać do 
urn w wybranych punktach 
na terenie miasta lub oddać 

głos w formie elektronicznej 
na platformie internetowej 
budzet.sochaczew.pl. Każdy 
będzie mógł wybrać maksy-
malnie dwa projekty z listy. 
Wyniki głosowania poznamy 
najpóźniej 29 października, a 
zwycięskie projekty zostaną 
zrealizowane z przyszłorocz-
nego budżetu miasta.

Realizacja  
przedsięwzięć
W poprzedniej edycji so-
chaczewskiego budżetu 
obywatelskiego zwyciężyło 
aż dziesięć projektów. Część 
z nich została już wykona-
na, kilka pomysłów jest w 
trakcie realizacji, a niektóre 
przedsięwzięcia lada chwila 
się rozpoczną. 

W drugim tygodniu 
czerwca miała miejsce pre-
miera tomu wierszy Sta-

nisławy Podgórskiej pt. 
„Rozmowy z Chopinem i 
Historią”. To jeden ze zwy-
cięskich projektów. Drugim 
już zakończonym przedsię-
wzięciem jest moderniza-
cja parkingu i chodników 
przed siedzibą Sochaczew-
skiego Centrum Kultury 
przy ul. 15 Sierpnia. Podob-
ne prace zostaną wykona-
ne w wakacje przy Szkole 
Podstawowej nr 6. Oprócz 
tego urząd miejski cały czas 
przyjmuje od mieszkań-
ców Sochaczewa wnioski w 
sprawie bezpłatnej steryli-
zacji psów i kotów. Wkrótce 
dowiemy się także, kto do-
posaży place zabaw w sprzę-
ty i zabawki do integracji 
sensorycznej, dostarczy de-
fibrylatory AED oraz za-
montuje gry chodnikowe na 
terenach MOSiR. 

Stadion Bzury  
w wakacje
Największym zwycięskim 
przedsięwzięciem siódmej 
edycji SBO, o wartości 600 
tys. zł, jest modernizacja 
obiektu sportowego – sta-
dionu Bzury Chodaków. 
Zakończył się sezon piłkar-
ski, lada dzień wykonaw-
cy prac pojawią się przy ul. 
Chopina.

- Planujemy zakończyć 
tę inwestycję do 31 sierpnia 
tego roku – mówi naczel-
nik Wydziału Inwestycji i 
Modernizacji UM, Urszu-
la Cielniak. – Wykonają ją 
firmy, z którymi miasto ma 
podpisane umowy, świad-
czące m.in. usługi brukar-
skie czy elektryczne. 

Zakres robót obejmu-
je: utwardzenie drogi wjaz-
dowej i miejsc postojowych 
wzdłuż Pasażu Duplickie-
go, modernizację głównej 
bramy stadionu oraz re-
mont znajdującej się przy 
niej kasy biletowej, gdzie 
będą wymienione drzwi 
oraz doprowadzone przyłą-
cze energetyczne. Odnowio-
na będzie wschodnia trybu-
na (przy parku linowym), 
wymienione zostaną znisz-
czone elementy ogrodzenia 
stadionu oraz staną nowe 
kabiny dla drużyn przy pły-
cie boiska. Ratusz zakupi 
także urządzenie do malo-
wania linii na murawie.

Nabór projektów od 1 lipca
Rusza ósma edycja Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydują  
na co ratusz przeznaczy w przyszłym roku 1,2 mln zł. Projekty można składać od 1 lipca, 
elektronicznie lub w wersji papierowej. Na ich złożenie mamy czas do 6 sierpnia.

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XVIII/193/20 z dnia 30.11.2020r. i Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczew  

Nr 119.2021 z dnia 18.05.2021r.

Lp. Nr ewidencyjny 
nieruchomości

Oznaczenie w księdze 
wieczystej KW Nr 

Pow. w ha Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w  planie  miejscowym Postąpienie 
na przetargu

Wadium Cena wywoławcza 
(brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 363 PL1O/00027277/1 1,8717 Dojazd zapewniony przez działkę nr 1681 odchodzącą 
od ul. Powstańców Warszawy

Działka niezabudowana Brak planu
Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona w strefie 
terenów zabudowy zagrodowej i ekstensywnego rolnictwa oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej objętej 
szczególną ochroną.

5 000,00zł 20 000,00zł 166 000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2021r. o godz.11 oo ( sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić 
do dnia 12.07.2021r. na konto sum depozytowych Gminy Miasta Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega 
przepadkowi gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz 
warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic 
działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

Jednym ze zwycięskich projektów ostatniej edycji SBO była budowa parkingu  
przy SCK w Boryszewie. Prace zakończyły się kilka dni temu
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Daniel Wachowski

W czasie ostatniej sesji rady 
miasta odbyła się dyskusja 
nad raportem o stanie mia-
sta, sprawozdaniem z wy-
konania budżetu za 2020 
rok, zmianami w tegorocz-
nym budżecie i sposobem 
finansowania – zapropono-
wanych przez burmistrza – 
ok. trzydziestu nowych in-
westycji. 

Burmistrz z wotum  
i absolutorium
W imieniu opozycji głos 
zabrał Robert Błaszczyk, 
który przez niemal pół go-
dziny uzasadniał, dlaczego 
Bezpartyjni Samorządow-
cy i Koalicja dla Sochacze-
wa zagłosują „przeciw” w 
czterech kluczowych spra-
wach – tj. nie udzielą bur-
mistrzowi absolutorium, 
wotum zaufania, nie po-
prą zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej i bu-
dżecie, choć w tym ostat-
nim zapisano m.in. dopłatę 
do śmieci, by stawka płaco-
na przez mieszkańców była 
niższa. Zdaniem opozy-
cyjnych klubów miasto to-
nie w długach, jest źle za-
rządzane, w kluczowych 
sprawach ratusz nie pyta 
mieszkańców o zdanie. Do 
tych uwag odnieśli się kil-
kakrotnie skarbnik Jo-
lanta Brzóska i burmistrz 

Piotr Osiecki, lecz niczego 
to nie zmieniło i, jak zapo-
wiedział Robert Błaszczyk, 
kluby BS i KdS cztery razy 
zagłosowały „przeciw”. 
Zupełnie inaczej rok pra-
cy burmistrza i samorządu 
ocenili radni Prawa i Spra-
wiedliwości oraz Socha-
czewskiego Forum Samo-
rządowego. Dwanaścioro 
radnych z tych klubów za-
głosowało „za” udzieleniem 
absolutorium i wotum za-
ufania, poparło też pomysł 
wprowadzenia do budżetu 
trzydziestu nowych inwe-
stycji, głównie drogowych, 
poprawiających dojazd do 
domów i bezpieczeństwo 
pieszych. 

Opozycja  
przeciw pożyczce
W dalszej części sesji rad-
ni przeszli do rozmów na 
temat tegorocznych inwe-
stycji. Burmistrz zapropo-
nował sięgnięcie po dodat-
kowe 2,6 mln zł z obligacji 
i przeznaczenie ich m.in. na 
przebudowę ulic Krakow-
skiej, Załamanej, Rolniczej, 
Kraszewskiego, Cieplnej, 
Langiewicza, Tuwima, Nie-
podległości, Krzywej, Zwie-
rzynieckiej i Królewskiej. 
Zaproponował też budowę 
oświetlenia przy Mazowiec-
kiej, Gwardyjskiej i Spar-
tańskiej oraz przebudowę 
kilku chodników w Bory-

szewie. I znowu kluby PiS i 
Forum poparły ten pomysł, 
a opozycja w całości odrzu-
ciła. 

- Nie jestem w stanie 
zrozumieć, czym kierują się 
„bezpartyjni” i „koalicja” w 
swych głosowaniach. Gdy 
uchwalano budżet na 2021 
rok, byli „za” obligacjami. 
Teraz powiedzieli stanow-
cze nie. Sytuację musieli 
ratować radni PiS i Socha-
czewskiego Forum Samo-
rządowego – mówi Piotr 
Osiecki. 

I zapewnia, że program 
„Drogi zamiast błota” bę-
dzie kontynuowany w la-
tach 2022 i 2023, następne 
ulice będą asfaltowane, na-
wet jeśli Bezpartyjni Samo-
rządowcy i Koalicja dla So-
chaczewa głosują przeciw 
nim. 

- Dzięki wsparciu rad-
nych PiS i Forum można 
prowadzić sprawy miasta 
w dobrym kierunku. Nie 
zmieni tego ciągły sprzeciw 
opozycji, czy powtarzanie 
nieprawdziwych danych. 
Kolejne drogi będą asfal-
towane, kolejne chodniki 
układane. To mogę obiecać 
mieszkańcom – mówi bur-
mistrz. 

Opozycja za pożyczką
Krótko po głosowaniu o 
emisji obligacji, radni dys-
kutowali o tym, czy upo-

ważnić burmistrza do 
złożenia wniosku o dofi-
nansowanie budowy sali 
gimnastycznej przy SP nr 2. 
Z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowi-
ska, z programu „Pusz-
czyk”, można pozyskać 
ok. 840 tys. zł dotacji oraz 
1,26 mln zł niskooprocen-
towanej pożyczki. Fundusz 
chce wspierać budowę ni-
skoemisyjnych obiektów 
użyteczności publicznej, a 
sala przy „dwójce” wpisu-
je się w założenia „Pusz-
czyka” choćby dlatego, że 
mają tam być zastosowa-
ne nowoczesne rozwiąza-
nia pozwalające ograniczyć 
zużycie energii. Na dachu 
zaprojektowano instalację 
fotowoltaiczną złożoną z 32 
modułów. Panele fotowol-
taiczne to niższe rachun-
ki za prąd, mniejsza emisja 
CO2 do atmosfery i w efek-
cie lepsza jakość powietrza 
w mieście.  Jak mówił w 
czasie sesji wiceburmistrz 
Marek Fergiński, można 
pozyskać ponad 2,1 mln 
zł wsparcia, przy czym 40 
proc. tej kwoty to dotacja, a 
60 proc. pożyczka. Tym ra-
zem wszyscy radni uczest-
niczący w sesji byli „za”, 
także opozycja, a perspek-
tywa zaciągnięcia 1,3 mln 
zł pożyczki nie kłóciła się 
z twierdzeniami, że miasto 
tonie pod ciężarem długów. 

Opozycja zmienną jest
Najpierw radni opozycji twierdzili, że miasto zadłuża się nadmiernie, więc nie mogą udzielić 
burmistrzowi wotum zaufania za ubiegły rok. Chwilę potem ci sami radni poparli projekt, który 
wiąże się z zaciągnięciem 1,3 mln zł pożyczki. Na koniec radny Adam Kloch konsekwentnie 
głosujący przeciw zmianom w budżecie, a w efekcie przeciw nowych inwestycjom, domagał się 
od burmistrza, by ten spojrzał łaskawszym okiem na drogi w dzielnicy Boryszew. 

Krótko z sesji…

Więcej na drogi, bezpieczeństwo
W czasie ostatniej sesji (14.06) radni zajęli się tegorocznym 
budżetem, który po uchwalonych przez nich zmianach 
sięgnął po stronie wydatków kwoty 210 mln zł. Dodatkowe 
pieniądze przeznaczono na drogi, utrzymanie czystości i 
zieleni miejskiej. O 460 tys. rada podniosła wydatki na re-

monty dróg, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych 
wraz z doświetleniem oraz na bezpłatną komunikację 
miejską na trasie dworzec PKP – Muzeum Fryderyka Cho-

pina. O 270 tysięcy zwiększyła plan wydatków na wywóz 
odpadów z terenu miasta, utrzymanie zieleni oraz czystości 
na placach zabaw. 
Ponieważ w sierpniu mają się odbyć pierwsze koncerty 
w nowym amfiteatrze, Sochaczewskie Centrum Kultury 
otrzymało 100 tys. na działalność i utrzymanie tego obiektu. 
W związku z luzowaniem obostrzeń sanitarnych, powolnym 
powrotem do normalności, nieco więcej pieniędzy na swą 
działalność otrzymały także muzeum ziemi sochaczewskiej 
(50 tys.) i biblioteki (25 tys. zł). Ponadto na organizację 
imprez, wydarzeń artystycznych, publikacje książkowe 
o Sochaczewie i wystawy plenerowe przeznaczono 73 
tysiące, a na wykonanie tablic informacyjnych w ramach 
Systemu Informacji Miejskiej 130 tys. zł.
Jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to wydzielono 150 tys. 
na całodobowy monitoring wizyjny wzgórza zamkowego 
oraz bulwarów nad Bzurą, 46,5 tys. na dodatkowe patrole 
policyjne i 25 tys. na remonty pomieszczeń w komendzie 
powiatowej straży pożarnej. 
Szkoły i przedszkola zapewne ucieszy informacja, że w 
budżecie znaleziono 150 tys. na wakacyjne remonty tj. 
naprawy dachów i kominów, wymianę rynien, malowanie 
pomieszczeń, remonty łazienek i sal lekcyjnych. 

Wraca budżet obywatelski i plaża
Zgodnie z deklaracją burmistrza, po roku przerwy spowodo-

wanej covidem, wraca Sochaczewski Budżet Obywatelski. 
Na realizację pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców 
samorząd wydzieli 1,2 mln zł. W poprzednich latach w ra-

mach SBO budowano boiska, siłownie pod chmurką, place 
zabaw, organizowano seanse kina plenerowego, powstała 
plaża miejska. Jakie projekty trafią pod głosowanie w tym 
roku, przekonamy się we wrześniu. Bez uwag radni zgodzili 
się także na uruchomienie kąpieliska przy plaży miejskiej. 
Jeśli pogoda na to pozwoli, z ochłody w nurtach Bzury 
będzie można korzystać do końca sierpnia.

Pomoc dla uczniów
Rada przyjęła nowy regulamin udzielania uczniom pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym. Dokument precyzuje 
kto i na jakich zasadach może otrzymywać stypendium 
szkolne lub zasiłek szkolny, kto ma pierwszeństwo do tego 
typu świadczeń, na co można przeznaczyć przyznaną 
pomoc. Ustalono także średnią cenę jednego litra benzyny, 
oleju napędowego i gazu LPG. Przyjęte w uchwale kwoty 
będą podstawą do rozliczenia kosztów przejazdów z ro-

dzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy sami dowożą je 
do szkół. W takich przypadkach rodzicom należy się zwrot 
poniesionych wydatków.
 

PSZOK zostaje
Na dwa i pół roku rada powierzyła Zakładowi Wodociągów 
i Kanalizacji obowiązek prowadzenia Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt mieści się na 
terenie oczyszczalni ścieków w Trojanowie, pracuje w 
każdą sobotę, przyjmuje odpady tylko od mieszkańców So-

chaczewa. Regulamin pracy PSZOK, wykaz odpadów jakie 
można tam dostarczyć, znajduje się na stronie Sochaczew.
pl, w zakładce „Śmieci po nowemu”.                            (daw)

Szkielet nowej sali gimnastycznej przy boryszewskiej „dwójce” jest już gotowy
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Daniel Wachowski

Od połowy ubiegłego roku wie-
le razy pisaliśmy o przyczynach 
wzrostu cen na rynku śmiecio-
wym powodujących, że już teraz 
w samorządach naszego powiatu 
średnia opłata od osoby to 33 zło-
te. W Sochaczewie w ciągu zale-
dwie roku ilość śmieci trafiają-
cych do worków i koszy wzrosła 
o 30 procent i w efekcie koszt pro-
wadzenia gospodarki odpadami 
skoczył z 6,75 mln w 2019 roku 
do 9,26 mln zł w roku ubiegłym. 

Kolejnym niepokojącym 
zjawiskiem jest kurcząca się 
liczba osób uczciwie płacą-
cych za wywóz śmieci. W 2014 
roku wydział ochrony środo-
wiska miał w swym systemie 
33,4 tys. osób, a w 2020 już tyl-
ko 31,7 tys. Jak łatwo policzyć, 
w kilka lat ubyło co najmniej 
1500 osób, które powinny pła-
cić za śmieci, a tego nie robią. 
Z tym zjawiskiem ma walczyć 
nowa aplikacja wdrażana w ra-
tuszu, wychwytująca różnice 
w licznych rejestrach osób ja-
kimi dysponuje UM i podle-
głe mu jednostki. Dla przykła-
du, jeśli pod danym adresem 
mieszkają dwie osoby wpisane 
w deklaracji śmieciowej, a So-
chaczewską Karta Mieszkańca 
odebrało czterech domowni-
ków, aplikacja zasugeruje szcze-

gółową kontrolę. Zaalarmu-
je także wtedy, gdy np. zużycie 
wody pod danym adresem bę-
dzie niepokojąco wysokie. 

Wprawdzie wchodząca od 
lipca stawka nieco podniesie 
wpływy do budżetu - z plano-
wanych 9 do nieco ponad 10 
mln zł - jednak z pewnością 
nie pokryje rocznych kosztów 
prowadzenia gospodarki od-
padami. Dlatego w budżecie 
wprowadzono zapis o dwu-
milionowej dopłacie do syste-
mu. W ten sposób wydatki na 
zgodne z przepisami zbiera-

nie, transport i utylizację od-
padów produkowanych w na-
szych domach sięgną w tym 
roku 12,13 mln zł.

- Na samorządzie spo-
czywa obowiązek zadbania, 
by nie dochodziło do żad-
nych przerw w odbiorze od-
padów. I to się udało zrobić, 
nawet w chwilach najtrud-
niejszej walki z covid. Usługa 
jest świadczona na dobrym 
poziomie, śmieci nie zalega-
ją, są odbierane systematycz-
nie. Przez dopłatę do systemu 
niestety musieliśmy ograni-

czyć nasze plany inwestycyj-
ne o dwa miliony złotych. Za 
tę kwotę można by wyasfalto-
wać kilkanaście ulic - powie-
dział Piotr Osiecki w wywia-
dzie dla radia Sochaczew. 

Dop łatę    z a s tosowa-
no także z tego względu, by 
utrzymać przywileje należ-
ne posiadaczom Sochaczew-
skiej Karty Rodziny i Socha-
czewskiej Karty Seniora 75+. 
W przypadku dużych rodzin 
i najstarszych mieszkańców 
od lipca ich miesięczna staw-
ka wyniesie 14,50 zł.

To kolejna inwestycja so-

chaczewskiego   Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji. 

W ostatnich dniach spółka 

za blisko 300 tys. zł zaku-

piła agregat zapewniający 

ciągłość dostaw energii 

elektrycznej. 

Zakup urządzenia, zapew-
niającego rezerwowe zasila-
nie, był jednym z elementów 
modernizacji wewnętrznej 

instalacji niskiego napię-
cia w Miejskiej Oczyszczal-
ni Ścieków, znajdującej się 
przy al. 600-lecia. Agregat 
został wpięty w system mo-
nitoringu wizyjnego, a dzię-
ki systemowi SZR (System 
Zasilania Rezerwowego) 
uruchamiany jest automa-
tycznie. Od teraz wszystkie 
strategiczne obiekty ZWiK 
posiadają rezerwowe źródło 
energii elektrycznej.

Od poniedziałku 28 czerw-

ca firma Trakt, budująca w 

rejonie ulicy Płockiej kana-

lizację deszczową i zbior-

nik retencyjny, wprowadzi-

ła czasowe ograniczenie w 

ruchu.

Planowane prace, związa-
ne z koniecznością wyko-
nania głębokich wykopów, 
dla bezpieczeństwa kierow-
ców wymagały wprowadze-
nia ruchu wahadłowego na 
fragmencie ulicy Płockiej, 
na jej ok. 150-metrowym 
odcinku między salonem 
RTV a ulicą Chłopickiego. 
Zamknięty dla ruchu został 

prawy pas jezdni (patrząc 
w kierunku miejscowości 
Kąty). Ruchem steruje sy-
gnalizacja świetlna. 

Trakt zapewnia, że pra-
ce planuje w ten sposób, 
by maksymalnie dużo ro-
bót wymagających pełne-
go bądź częściowego za-
mknięcia dróg wykonać w 
wakacje. Stąd propozycja, 
by wahadło uruchomić już 
w pierwszym dniu letniego 
wypoczynku. 

Firma prosi kierowców 
o ostrożność, patrzenie na 
znaki i wyrozumiałość. A 
za wszelkie utrudnienia ser-
decznie przeprasza. 

Zgodnie z najnowszą rekomen-

dacją Biblioteki Narodowej, od 

15 czerwca zniesiona została 

kwarantanna książek zwraca-

nych przez czytelników. 

W związku z tym Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Sochacze-
wie wróciła do wcześniejszych 
form pracy: znowu możliwy 
jest wolny dostęp do półek z 
książkami, a działalność wzno-
wił punkt wymiany książek. 

Każdy, kto posiada publi-
kacje, którymi chciałby się nie-
odpłatnie podzielić z innymi, 
może je przynieść do biblioteki. 

- Stosujemy zasadę, że moż-
na wybrać z regału wymiany 

tyle książek, ile się przyniosło 
własnych. Oczywiście można 
zostawić ich więcej – mówi bi-
kustosz Hanna Jażdżyk. 

Pomysł, by biblioteka po-
średniczyła w wymianie ksią-
żek między mieszkańcami So-
chaczewa powstał wkrótce po 
przeniesieniu księgozbioru do 
nowego lokalu w kramnicach. 
Specjalnie oznaczony regał 
ustawiono w holu, przy wejściu 
do MBP już sześć lat temu i ini-
cjatywa ta cieszy się niezmien-
nie dużym zainteresowaniem. 

- Miłośnicy książek chętnie 
przeglądają kolekcję. Najwytr-
walsi co kilka dni sprawdzają, 
co nowego pojawiło się w sza-

fie wymiany – dodaje dyrektor 
MBP Barbara Bronicz. 

Do biblioteki trafiają pry-
watne zbiory zgromadzone 
przez czytelników, które chcie-
li przekazać w związku z prze-
prowadzką do nowego miesz-
kania lub innymi sytuacjami 
losowymi. Pracownicy chętnie 
pośredniczą w wymianie ksią-
żek zgodnie z zasadą: każde-
mu czytelnikowi odpowiednia 
dla niego książka, każdej książ-
ce znajdźmy czytelnika. Z sza-
fy wymiany można skorzystać 
w godzinach pracy biblioteki. 
Bibliotekarze zachęcają, by dać 
przeczytanym książkom, któ-
rych nie potrzebujemy, drugie 
życie. Tylko książka czytana 
spełnia swoją funkcję.      (daw)

Dwa miliony dopłaty
Rada zatwierdziła nowe stawki śmieciowe. Jak już informowaliśmy, od 1 lipca 
podstawowa opłata wyniesie 29 zł miesięcznie od osoby, a podwyższona, 
naliczana, gdy ktoś nie segreguje śmieci - 58 zł. Właściciele domów 
jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady zapłacą 25 zł.

Wróciła szafa wymiany książek

Od poniedziałku 
wahadło na Płockiej

ZWiK z nowym sprzętem

Joannie Majewskiej
dyrektorowi Środowiskowego  

Domu Samopomocy 
w Sochaczewie

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Brata
składają pracownicy ŚDS

KONDOLENCJE
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BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XLVIII/444/09 z dnia 27.10.2009r. i Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczew 

Nr 120.2021 z dnia 18.05.2021r.

Lp. Nr ewidencyjny 
nieruchomości

Oznaczenie w księdze 
wieczystej KW Nr

Pow. w ha Położenie nieruchomości ul. Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Postąpienie  
na przetargu

Wadium Cena wywoławcza
(brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 3641/7 PL1O/00024483/7 0,2530 Polna Działka niezabudowana Brak planu/ decyzja nr 41.2018 – GPA. 6730.49.2018 2 000,00zł  10 000,00zł 77 500,00

Przetarg  odbędzie się w dniu 15.07.2021r. o godz.10 oo ( sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić 
do dnia 12.07.2021r. na konto sum depozytowych Gminy Miasta Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega 
przepadkowi, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz 
warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic 
działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

OGŁOSZENIE

Ogłoszono wyniki konkursu 

literacko-plastycznego „Je-

stem z Mazowsza - to powód do 

dumy”, organizowanego przez 

samorząd naszego wojewódz-

twa. Komisja wyłoniła 12 lau-

reatów i przyznała 23 wyróż-

nienia. Wśród nagrodzonych 

są uczniowie z Sochaczewa. 

Podczas uroczystej gali w Ma-
zowieckim Teatrze Muzycz-
nym im. Jana Kiepury w War-
szawie nagrody wręczyli 
marszałek Adam Struzik oraz 
wiceprzewodniczący sejmiku 
województwa Mirosław Adam 
Orliński.

Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych 
i średnich. Uczniowie szkół 
podstawowych w klasach I-III 
przygotowywali pracę plastycz-
ną, natomiast w klasach IV-VI 
- fraszkę. Z esejem zmierzyli 
się uczniowie szkół podstawo-
wych w klasach VII-VIII oraz 
szkół ponadpodstawowych. 

Zainteresowanie konkursem 
było bardzo duże. Łącznie zgło-
szono ponad 1000 prac, spo-
śród których komisja wybrała 
13 prac plastycznych, 7 fraszek 
i 15 esejów. 

Wiceprzewodniczący sej-
miku województwa, Mirosław 
Adam Orliński zaznaczył, że 
poziom merytoryczny i arty-
styczny nadesłanych prac był 
bardzo wysoki, a hasło kon-
kursu zainspirowało uczniów 
do poszerzenia wiedzy o woje-
wództwie, jego historii, zabyt-
kach, wybitnych postaciach czy 
przyrodzie.

Wśród nagrodzonych w ka-
tegorii praca literacka - esej zna-
lazł się uczeń Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Sochaczewie, Sergiusz 
Winnicki, który w swojej kate-
gorii zajął II miejsce (nagroda: 
1500 zł). Z kolei Antonina Wi-
lamowska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 otrzymała wyróżnienie 
i nagrodę rzeczową w kat. praca 
plastyczna. (opr. sos)

Są z Mazowsza

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

Daniel Wachowski

Jak mówił prezes koła nr 5 
ZŻWP w Sochaczewie ppłk 
Jan Dębowski, związek po-
wstał cztery dekady temu 
jako odpowiedź na potrze-
by i oczekiwania środowiska 
byłych żołnierzy, a dwie de-
kady później zmienił nazwę i 
otworzył się także na wojsko-
wych w służbie czynnej. Or-
ganizacja od lat dba o wojsko-
wych emerytów i rencistów, 
udziela im pomocy prawnej, 
integruje środowisko, dba 
o godność i cześć żołnierza 
polskiego, kultywuje trady-
cje oręża polskiego. Jej mot-
tem są słowa – „zawsze wier-
ni ojczyźnie”. Koło nr 5 na 
początku skupiało żołnierzy 
służących w 32 pułku, jednak 
z czasem zaczęło przyciągać 
także lotników służących w 
innych formacjach stacjonu-
jących w Bielicach. 

Obecni na uroczystości 
ppłk Jan Dębowski, wiceprezes 
Zarządu Głównego ZŻWP płk 
Stanisław Kalski oraz prezes 
Zarządu Rejonowego ZŻWP 
w Skierniewicach płk Czesław 
Hebda wiele razy podkreślali 
dobrą współpracę z samorzą-
dem miasta i powiatu. W po-
dziękowaniu za tę współpracę 
oraz popularyzację tematyki 
wojskowej w środowisku lo-
kalnym  Medalami 40-lecia 
ZŻWP uhonorowano: staro-
stę Jolantę Gontę (w jej imieniu 
medal odebrał radny powiato-

wy Daniel Janiak), burmistrza 
Piotra Osieckiego oraz naczel-
nika Wydziału Sportu  i Or-
ganizacji Pozarządowych UM 
Agatę Kalińską. 

Burmistrz dziękując za 
medal podkreślał, że to od-
znaczenie traktuje jak sym-
bol przyjaźni mieszkańców 
ziemi sochaczewskiej z Woj-
skiem Polskim, zarówno tym, 
które stacjonowało przez lata 
w Sochaczewie, jak i tym, 
które broniło nas w tragicz-
nych dniach września 1939 
roku. Przyjaźń trwa do dziś. 
Byli pracownicy jednostki w 
Bielicach są wśród nas, wie-
lu na stałe związało się z mia-
stem, tu założyło rodziny i 
budowało pomyślną przy-
szłość Sochaczewa. Jak mó-
wił, na początku wieku obec-
ność wojska w Sochaczewie 
oznaczała wojnę, konieczność 

obrony przed wrogiem, a od 
1963 roku jest symbolem roz-
woju miasta. 

Z okazji jubileuszu do-
ceniono działalność człon-
ków ZŻWP. Prezes koła Jan 
Dębowski uhonorowany zo-
stał Krzyżem Komandorskim 
ZŻWP, a Złotym Krzyżem 

z Gwiazdą burmistrz Osiec-
ki, płk Eugeniusz Pawłowski i 
mł. chorąży Roman Sobiś. Od-
znakę Honorową „Za zasługi 
dla ZŻWP” odebrał mł. cho-
rąży Piotr Stolarski. Medalem 
40-lecia ZŻWP nagrodzono 
szesnastu innych działaczy so-
chaczewskiego koła. 

Żołnierski jubileusz
W kramnicach miejskich odbyły się obchody 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności koła  
ZŻWP nr 5 w Sochaczewie, oraz podziękowania za współpracę tym, którzy 
pamiętają o roli, jaką WP odegrało w rozwoju ziemi sochaczewskiej. 

Prezes koła Jan Dębowski uhonorowany został Krzyżem Komandorskim ZŻWP

Złoty Krzyż z Gwiazdą odbierają płk Eugeniusz Pawłowski  
i mł. chorąży Roman Sobiś, a Odznakę Honorową  
„Za zasługi dla ZŻWP” mł. chorąży Piotr Stolarski
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Absolutorium to jeden z 
najistotniejszych środków 
kontroli rady powiatu nad 
działalnością zarządu. Rada 
ocenia jego pracę w zakresie 
finansowym. Zarząd przed-
stawia sprawozdanie finan-
sowe za poprzedni rok oraz 
sprawozdania z wykonania 
budżetu. Wniosek absoluto-
ryjny jest przedstawiany Re-
gionalnej Izbie Obrachun-
kowej, która go opiniuje.

Podczas sesji absolutoryj-
nej radni zapoznali się z opi-
nią RIO oraz opinią Komisji 
Rewizyjnej. Obydwa orga-
ny pozytywnie zaopiniowa-
ły sprawozdanie z wykonania 
budżetu. Uchwalony przez 
radę plan, po uwzględnieniu 
zmian w ciągu roku, przewi-
dywał realizację dochodów w 
wysokości 106,7 mln zł, tym-
czasem dochody wykonano 
w kwocie 114,4 mln zł, co sta-
nowi 107 proc. planu. Teresa 
Pawelak, skarbnik powiatu, 
poinformowała, iż ubiegło-
roczny budżet powiatu za-
mknął się nadwyżką w kwo-
cie ponad 7 mln zł. 

- Serdecznie dziękuję w 
imieniu całego zarządu po-
wiatu. Uzyskanie absoluto-

rium stanowi efekt naszej 
wspólnej pracy. To radni, 
każdy z państwa, w rozmo-
wie z mieszkańcami może 
się pochwalić, że powiat w tej 
kadencji dokonuje inwestycji 
o milionowych wartościach, 
rozbudowujemy ważny most, 
za chwilę zbudujemy nową 
przeprawę, wzniesiemy halę 
sportową przy „osiemdzie-
siątce”. To nasza wspólna 
praca, za którą bardzo jeszcze 
raz dziękuję – mówiła staro-
sta Jolanta Gonta. 

W swym wystąpieniu 
podziękowała za współpra-
cę i troskę o sprawy powiatu 

posłowi ziemi sochaczew-
skiej, ministrowi Maciejowi 
Małeckiemu. Wspomnia-
ła też, że w dniu sesji pod-
pisała z marszałkiem Stru-
zikiem umowę o przyjęciu 
ponad 3,3 mln zł dotacji na 
realizację projektu „Kom-
pleksowa termomoderni-
zacja ZOZ Szpitala Powia-
towego w Sochaczewie z 
wykorzystaniem instalacji 
fotowoltaicznej”. 

Projekt dotyczy budyn-
ku A i C. Fundusze europej-
skie zostaną przeznaczone 
m.in. na modernizację in-
stalacji centralnego ogrze-

wania. W planach jest też 
montaż kotłów gazowych, 
grzejników z oprzyrządo-
waniem, a także nowocze-
snego systemu zarządzania 
energią. Modernizacji pod-
dana będzie  również insta-
lacja ciepłej wody użytko-
wej.

Szpital wymieni drzwi 
zewnętrzne oraz okna, 
zmodernizuje wentylację 
mechaniczną z funkcją kli-
matyzacji. Kolejne działa-
nia to docieplenie stropo-
dachów w obu budynkach, 
wymiana oświetlenia (1321 
sztuk) na energooszczęd-
ne, wraz z montażem czujek 
ruchu oraz montażem inte-
ligentnych liczników. Aby 
efekt działań był bardziej 
ekologiczny, na dachu zain-
stalowane będą panele foto-
woltaiczne. Inwestycja po-
zwoli szpitalowi zmniejszyć 
koszty związane z ogrzewa-
niem i eksploatacją. Wpły-
nie też na poprawę warun-
ków leczenia pacjentów i 
pracy zatrudnionych w pla-
cówce pracowników. Cała 
modernizacja będzie kosz-
tować 5,4 mln zł.

Zarząd Powiatu  
z absolutorium
Podczas XXIII Sesji Rady Powiatu zarząd na czele ze starostą Jolantą Gontą 
otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Stosowną 
uchwałę w tej sprawie rada podjęła zdecydowaną większością głosów: 16 „za”,  
jeden „przeciw” i przy trzech „wstrzymujących się”. 

Mamy dobrą wiadomość dla 

poszukujących pracy. Mars 

Polska uruchamia w pobli-

skim Błoniu nową fabrykę 

karmy dla zwierząt. Będą 

miejsca pracy dla blisko 

200 osób.

Jak przekonują służby praso-
we firmy, ma to być jedna z 
najnowocześniejszych fabryk 
w Europie. - Mimo że global-
na pandemia odbiła się sze-
rokim echem na całym śro-
dowisku pracy, budowa w 
Błoniu trwa nieprzerwanie, a 

firma Mars zwiększała w tym 
czasie zatrudnienie w swo-
ich fabrykach. Część budyn-
ku oraz infrastruktury nowej 
inwestycji jest już gotowa. W 

fabryce instalowana jest obec-
nie pierwsza linia produk-
cyjna mokrego jedzenia dla 
zwierząt, ale firma ma ambit-
ne plany inwestycyjne na ko-

lejne lata. Oficjalne otwarcie 
fabryki w Błoniu jest plano-
wane na początek 2022 roku 
- informuje Maria Kotowska z 
Mars Polska. 

Obecnie trwa rekrutacja 
na wiele stanowisk m. in.: 
operatorka/operator ma-
szyn i urządzeń produkcyj-
nych, technik elektryk czy 
mechanik. Firma gwaran-
tuje swoim współpracow-
nikom atrakcyjne warunki 
zatrudnienia, wiele benefi-
tów oraz możliwość rozwo-
ju osobistego. (sos)

Będzie praca w nowej fabryce

Za nami finałowa gala 

podsumowująca powiato-

wą edycję Samorządowego 

Konkursu Nastolatków „8 

Wspaniałych”. W kameral-

nej sali Klubu Kontrast SCK 

w Boryszewie, w obecności 

samorządowców z gmin 

powiatu sochaczewskiego, 

nagrodzono najlepszych 

wolontariuszy.

Konkurs Ośmiu Wspa-
niałych organizowany jest 
nieprzerwanie od 15 lat. 
W ubiegłym roku pande-
mia nie pozwoliła na zor-
ganizowanie uroczystej 
gali, dlatego odznaczenia 
i nagrody wolontariusze 
otrzymali za pośrednic-
twem opiekunów swoich 
grup. Z kolei tegoroczna 
gala odbyła się w skrom-
nej oprawie, bez gości z 
zewnątrz oraz, nad czym 
ubolewała jedna z orga-
nizatorek, Monika Kac-
przak, bez tortu. Zjawi-
li się za to przedstawiciele 
samorządów, które ufun-
dowały nagrody dla wy-
różniających się wolonta-
riuszy, w tym wicestarosta 
Tadeusz Głuchowski oraz 
zastępca burmistrza Ma-
rek Fergiński. Nie zabra-
kło też odpowiedniej opra-
wy artystycznej. Zapewnił 
ją znakomity występ uta-
lentowanej wokalistki i in-
strumentalistki Darii Ko-
biereckiej.

W tym roku do konkur-
su nie zgłoszono grup, dla-
tego rozstrzygnięcia doko-

nano wyłącznie w kategorii 
indywidualnej. Komisja w 
składzie: Magdalena Pie-
trzak, Ewelina Lewandow-
ska, Anna Syperek, Paulina 
Szczesna, Joanna Kamiń-
ska, Katarzyna Pietruszko-
-Mazur, Anna Grzelak, Łu-
kasz Kopka, Anna Sobieraj 
zdecydowała o wyróżnie-
niu następujących wolonta-
riuszy:

Kategoria Ósemeczki: 
Tomasz Ambroziak, Zuzan-
na Gomoliszek, Jakub Kac-
przak, Bartosz Żakowski

Kategoria Ósemki: Ju-
lia Czarnecka, Jarosław 
Głodek, Aleksander Kuty, 
Wiktor Pawlak, Roxana 
Pietrzak-Guźba, Julia Sztu-
becka, Julia Tymorek, To-
masz Zawadzki.

Laureatem XV edycji Sa-
morządowego   Konkursu 
Nastolatków został Jarosław 
Głodek, który reprezento-
wał nasz powiat w ogólno-
polskiej edycji Ośmiu Wspa-
niałych i znalazł się w gronie 
ośmiu najlepszych wolonta-
riuszy w Polsce. (seb)

Wspaniali uhonorowani

Tuż przed rozpoczęciem 

letnich propozycji, w środę 

30 czerwca jeden ze swoich 

projektów poświęconych 

Chopinowi Stanisława Pod-

górska zaprezentuje w Ma-

zowieckim Centrum Arty-

stycznym w Sannikach.

Będzie to wieczór au-
torski promujący tomik 
„Rozmowy z Chopinem i 
Historią”.Poza poezją wy-
pełni go muzyka Chopina 
Początek spotkania w pała-
cu o godz. 17.

Poezja w Sannikach
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Zapowiada nam się lato 
muzyczne, historyczne,  
plastyczne, teatralne, 
sportowo-rekreacyjne. 
Nie wszystkie wydarzenia 
udaje się jednoznacznie za-
kwalifikować, bo zawie-
rają w sobie wiele różno-
rodnych propozycji, ale 
staraliśmy się, aby dały one 
możliwość ciekawego spę-
dzenia czasu różnym od-
biorcom we wszystkich czę-
ściach miasta. Będą więc 
rodzinne pikniki rekreacyj-
ne w każdej dzielnicy, tur-
nieje i imprezy sportowe or-
ganizowane przez Wydział 
Sportu i Organizacji Poza-
rządowych, MOSiR oraz 
stowarzyszenia sportowe. 
W Chodakowie i Borysze-
wie o mieszkańców zadba 
Sochaczewskie Centrum 
Kultury, organizując potań-
cówki, koncerty, warszta-
ty dla dzieci, warsztaty ce-
ramiczne, wikliniarskie, 
prezentując nowe odsłony 
Galerii ZEDEK. W dni po-
wszednie dzieciaki zapro-
si także Miejska Biblioteka 
Publiczna do swoich placó-
wek w kramnicach, w Cho-
dakowie i Boryszewie. Mło-
dzi mieszkańcy miasta na 
pewno nie będą się nudzić, 
bo w naszych placówkach 
czeka na nich mnóstwo do-
brej zabawy. 

Pewnym novum jest 
umieszczenie wakacyj-
nych imprez w socha-
czewskich parkach. 
To prawda, proponujemy 
mieszkańcom wiele lekkich 
koncertów, działań, które 
mogą się odbywać w plene-
rze i uznaliśmy, że warto do 
tego wykorzystać nasze od-
nowione parki. 

To znaczy, że możemy 
wziąć kocyki, ubrać się 
swobodnie i w ten spo-
sób uczestniczyć w par-
kowych imprezach?
Zdecydowanie tak, bo w 
ofercie znajdziemy koncer-
ty orkiestry dętej, akorde-

onowej, dixielandowej, mu-
zykę ludową, przeboje starej 
Warszawy, muzykę bałkań-
ską, filmową. W tym wy-
padku aktywnie włącza się 
w nasze działania socha-
czewska szkoła muzyczna 
oraz Stowarzyszenie Przyja-
ciół Szkoły Muzycznej, któ-
re przygotowały wakacyjne 
koncerty w parku Garbo-
lewskiego i w Chodakowie. 
Muzeum zaprosi do parku 
Chopina przy ul. Traugut-
ta, gdzie zobaczymy m.in. 
broń wojskową, rycerskie 
pokazy, ginące zawody, a na 
wzgórzu zamkowym będzie 
czekał przewodnik. W tym 
roku propozycje historycz-
ne mają ogromną wartość 
edukacyjną, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na 
800-lecie kasztelanii w So-
chaczewie. Tradycyjnie już 
w każdą niedzielę o 16.00 z 
ruin zamku na cztery stro-
ny świata popłynie hejnał 
Sochaczewa. Bywalcy pla-
cu Kościuszki, bulwarów i 
plaży miejskiej na pewno 
go usłyszą. Sądzę, że w po-
dobnym klimacie będzie 
utrzymane doroczne Świę-
to Bzury organizowane na 

bulwarach nadrzecznych. 
Organizatorzy zaplanowali 
je na sobotę 21 sierpnia.

Po raz pierwszy w tym 
roku kultura i sztuka za-
gości również w parku 
w Chodakowie. Skąd ten 
pomysł?
Chcemy, aby mieszkańcy tej 
dzielnicy także uczestniczy-
li w wakacyjnym życiu mia-
sta, dlatego zaproponowali-
śmy kilka koncertów, które, 
mam nadzieję, spodobają się  
ich uczestnikom. To tutaj od-
będzie się powitanie lata z So-
chaczewską Orkiestrą Dętą 
oraz kwintetem dętym. In-
nym razem usłyszymy tanga 
świata, muzykę różnych re-
gionów, np. bałkańską, prze-
boje w najlepszym klezmer-
skim wydaniu. Na koncerty 
zapraszamy w kolejne niedzie-
le lipca i sierpnia o godz. 16.00. 
Wydarzeniom  we wszystkich 
parkach towarzyszyć będzie, 
organizowane przez Marcina 
Hugo-Badera, „Okno sztuki”. 
W każdym z nich oglądać bę-
dziemy innych artystów. 

O dorocznych festiwa-
lach już pisaliśmy, ale 

przypomnijmy, że w lip-
cu odbędzie się III Socha-
czewski Festiwal Folklo-
rystyczny, w sierpniu III 
Sochaczewski Festiwal 
Jazzowy.
Bardzo się cieszę na te fe-
stiwale, bo zaprosiliśmy ze-
społy, które gwarantują 
świetną muzykę, perfekcyj-
ne wykonanie i wiele wra-
żeń estetycznych. Grupy 

folklorystyczne to w tym 
roku: Góralska Hora, ka-
pela Drewutnia i Warszaw-
skie Combo Taneczne. Po-
słuchamy ich w trzy lipcowe 
niedziele, począwszy  od 11 
lipca, w parku Garbolew-
skiego, zawsze o godz. 17.30.

Natomiast sierpień bę-
dzie należał do nowego 
amfiteatru. To w nim od-
będzie się Festiwal Jaz-
zowy. Na kiedy jest za-
planowana inauguracja 
działalności amfiteatru?
Zanim rozpocznie się festi-
wal, w nowym amfiteatrze 
odbędzie się 7 sierpnia per-
formance Teatru Maska i 
Darii Kobiereckiej (o jej ar-
tystycznych osiągnięciach 
pisaliśmy niedawno - red.). 
Organizatorem wydarze-
nia jest Sochaczewskie Cen-
trum Kultury, które tydzień 
później - 15 sierpnia zapro-
si mieszkańców na piknik 
wojskowy, dotychczas or-
ganizowany na terenie SCK 
w Boryszewie, a w kolejne 
weekendy będziemy uczest-
niczyli w różnych wydarze-
niach artystycznych na sce-
nie amfiteatru.

Koncerty festiwalowe zo-
stały zaplanowane na 

trzy niedzielne wieczory, 
na godz. 19.00. 
Tutaj także spodziewamy się 
fantastycznej muzyki w wy-
konaniu tuzów polskiego jaz-
zu. 8, 22 i 29 sierpnia usłyszy-
my kolejno: Włodek Pawlik 
Trio, Artur Dutkiewicz Trio 
i na koniec Włodzimierz Na-
horny Trio. Te nazwiska dają 
pewność, że publiczność, któ-
ra gustuje w takiej muzy-
ce, będzie zadowolona. Mam 
także nadzieję, że nowy amfi-
teatr, jego estetyka, nagłośnie-
nie i otoczenie, stworzy nowe 
możliwości odbioru muzyki 
na najwyższym poziomie.

W dużym skrócie tak wy-
glądają wakacyjne propo-
zycje Sochaczewa. 
Jeśli dorzucimy do nich sean-
se w kinie letnim, Marsz Nor-
dic Walking, rajd rowerowy 
na zakończenie wakacji,  pla-
żę miejską z kajakami i ka-
wiarnią, to i tak nie wyczer-
piemy wakacyjnej oferty. Do 
śledzenia naszych propozycji, 
dzień po dniu, zapraszam na 
łamy „Ziemi Sochaczewskiej”, 
strony internetowe miasta, ga-
zety i poszczególnych placó-
wek lub stowarzyszeń oraz na 
miejskiego Facebooka.

Rozmawiała  
Jolanta Śmielak-Sosnowska

Wakacje bogate w wydarzenia
Po okresie przymusowego zamknięcia placówek kultury i zakazie organizowania imprez, lato w Sochaczewie zapowiada się bardzo 
atrakcyjnie. Na każdy weekend lipca i sierpnia miasto, jego placówki i organizacje pozarządowe zaplanowały różnorodne wydarzenia. 
W dni powszednie nie zabraknie cyklicznych zajęć dla dzieci, warsztatów a także ogólnodostępnych imprez. O tym, że w wakacje 
każdy znajdzie coś dla siebie, opowiada naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joanna Niewiadomska-Kocik.

W sierpniu 2019 roku jedną z gwiazd Sochaczewskiego Festiwalu Jazzowego była formacja 
Wojciech Karolak Trio

Te filmy obejrzymy w letnim kinie
20 czerwca o północy zakończyło się głosowanie 
w ramach Sochaczewskiego Kina Plenerowego. 
Do wyboru było niemal 80 filmów i to spośród nich 
wskazano cztery zwycięskie: „Bohemian Rhapsody”,  
„Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, „Green 
book” oraz film „Cudowny chłopak”.
Przez tydzień w zabawie wzięło udział 280 osób, 
które na specjalnie uruchomionej stronie kino.socha-

czew.pl oddały łącznie 950 głosów. W tym roku kino 
zorganizowane zostanie na bulwarach spacerowych 
nad Bzurą. Jak zawsze wszystkie projekcje będą 
ogólnodostępne i bezpłatne. Na miłośników „X muzy” 
będzie czekał ekran o powierzchni 20 m2, minimum 
120 leżaków i darmowy popcorn. Przed seansami 
zaplanowano konkursy i zabawy z nagrodami. 

 1 lipca, godz. 21.30, „Bohemian Rhapsody”
 15 lipca, godz. 21.30, „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”
 5 sierpnia, godz. 21.00, „Green book”
 19 sierpnia, godz. 21.00, „Cudowny chłopak”
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1 lipca
10.00-14.00 - Letnie Warsztaty Arty-

styczne - Kreatywne wakacje - warsz-
taty dla dzieci, SCK, ul. Chopina 101

11.00-12.30 - Wakacje w bibliotece. 

Quizowanie - zagadki, quizy, rebu-
sy, MBP, oddział dla dzieci nr 1, ul.1 
Maja 21

21.30 - Kino letnie, a w nim film „Bo-
hemian Rhapsody”. Bulwary nad Bzurą

2 lipca
10.00-14.00 - Letnie Warsztaty Arty-

styczne - Kreatywne wakacje - warsz-
taty dla dzieci, SCK, ul. Chopina 101

11.00-12.30 - Wakacje w bibliotece. 

„Bezpieczne wakacje” - zajęcia profi-
laktyczne na świeżym powietrzu, MBP, 
oddział dla dzieci nr 1, ul.1 Maja 21

12.00 - Wakacyjne Wariacje Wodne

3 lipca
15.00-17.00 - Rodzinny piknik rekre-

acyjno-sportowy dla dzieci, plac za-
baw - osiedle ul. Korczaka

4 lipca

15.00-17.00 - Rodzinny piknik rekre-

acyjno-sportowy dla dzieci, plac za-
baw - al. 600-lecia, Trojanów

15.00-18.00 - Pokazy historyczne w 

parku im. F. Chopina - „Świat artylerii”,
to projekt w wykonaniu Czarnej Kom-
panii. Na miejscu zobaczymy obo-
zowisko średniowieczne, będzie wy-
stawa armat średniowiecznych oraz 
pokaz artyleryjski.

16.00 - Hejnał Sochaczewa na wzgó-
rzu zamkowym

16.00 - Koncert letni w parku w Cho-

dakowie pt. „Powitanie Lata” - Or-
kiestra Dęta Sochaczew - dyrygent Ju-
styna Piątkowska-Duraj i kwintet dęty 
Fine Brass Ensemble - Jacek Dzidow-
ski 

17.30 - Koncerty letnie w parku im. 

I.W. Garbolewskiego „Rozmowy z 

Chopinem i Historią”, wykonaw-
cy: uczniowie i absolwenci Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II st. im. 

F. Chopina, Stanisława Podgórska – 
słowo

15.00-18.00 - Przewodnik na wzgórzu 

zamkowym

W każdą niedzielę na wzgórzu na 
wszystkich chętnych czekają pra-
cownicy Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 
Bezpłatni przewodnicy oprowadzą 
po ruinach zamku, opowiedzą o 
ciekawostkach i tajemnicach doty-
czących przeszłości sochaczewskiej 
warowni.

Okno Sztuki:

14.00-17.00 - park w Chodakowie,
15.00-18.00 - park im. F. Chopina, 
16.00-19.00 - park im. I. W. Garbo-
lewskiego

5 lipca

10.00-14.00 - Letnie Warsztaty Ar-

tystyczne - Kreatywne wakacje - 
warsztaty dla dzieci, SCK, ul. Cho-
pina 101

11.00-12.30 - Wakacje w bibliote-

ce. Wakacje z Lassem i Mają - zagad- 

Lato w Socha
W lato w Sochaczewie nie można się nudzić, bo ratusz wspólnie z jednostkami kultury, sportu i organizacjami 
pozarządowymi przygotował mnóstwo imprez - pikników na placach zabaw, turniejów sportowych, koncertów, 

zajęć w bibliotekach. Będą cztery bezpłatne seanse kina plenerowego, rajd rowerowy, akcja Przewodnik na 
zamku, koncerty w parku w Chodakowie, pokazy historyczne, po rocznej przerwie powrócą dwa festiwale  

– w lipcu Sochaczewski Festiwal Folklorystyczny a w sierpniu Sochaczewski Festiwal Jazzowy. A to tylko część 
atrakcji z bogatego programu lata w mieście…

Kino letnie
Pierwszego lipca startuje kino plenerowe. Pierwszy seans 
poświęcony zostanie liderowi grupy Queen. „Bohemian 
Rhapsody” to amerykańsko-brytyjski film biograficzny z 
2018 roku w reżyserii Bryana Singera, opowiadający hi-
storię brytyjskiego zespołu rockowego Queen, skupiający 
się głównie na frontmanie i wokaliście grupy – Freddiem 
Mercurym. W rolach członków zespołu wystąpili: Rami 
Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy oraz Joseph Mazzello. 
Film zarobił ponad 900 milionów dolarów, czyniąc 
„Bohemian Rhapsody” najbardziej dochodowym filmem 
biograficznym w historii kinematografii. 

Półkolonie tuż-tuż
W tym roku miejskie półkolonie wyjątkowo odbędą się w tym 
samym terminie w dwóch szkołach - SP1 i SP3. Jak co roku 
ratusz ufunduje wakacyjny wypoczynek dzieciom wychowu-

jącym się w rodzinach wymagających wsparcia. A półkolonie 
to tylko część oferty przygotowanej przez nasz samorząd. 
Zorganizowany zostanie również wyjazd w góry.
Półkolonie rozpoczęły się 28 czerwca i potrwają do 9 lipca. 
Weźmie w nich udział ponad setka dzieci w wieku od 7 do 
12 lat. 
- Codziennie między godziną 9.00 a 15.00 dzieciaki będą miały 
zapewnioną profesjonalną opiekę nauczycieli, a także trzy 
smaczne posiłki - mówi naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia Joanna Kamińska. - Zajęcia prowadzone 
będą nie tylko w szkołach. Tradycyjnie już dzieci wezmą udział 
w wycieczkach, zarówno na terenie Sochaczew, jak i do innych 
miejscowości.
Zaplanowane zostały np. wyjazdy do krainy zwierząt w Bu-

dach Iłowskich, parku rozrywki w Julinku, czy wycieczka do 
ZOO w Płocku. Prowadzone będą dni tematyczne i spotkania 
z przedstawicielami służb mundurowych. Nie zabraknie też 
zajęć sportowych i plastycznych.
Drugą propozycją ratusza jest przeznaczony dla pięćdziesię-

ciorga dzieci wakacyjny wyjazd do Zakopanego. Między 6 a 13 
sierpnia, na biorące w nim udział dzieciaki, czeka moc atrakcji, 
m.in. odwiedziny Wielkiej Krokwi, Krupówek, Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, czy wyjście do aquaparku.
Na zorganizowanie tych form wypoczynku połączonych z profi-

laktyką ratusz wyłożył blisko 110 tys. zł. Koszt poniesiony przez 
rodziców jest symboliczny: 30 zł za dwutygodniowe półkolonie 
i 60 zł za tygodniowy wyjazd w góry. Reszta kosztów pokryta 
zostanie z funduszu przeznaczonego na walkę z alkoholizmem 
i narkomanią, którego istotnym elementem jest profilaktyka 
prozdrowotna. (seb)

Za darmo do Żelazowej Woli
Już czwarty rok, dzięki wspólnemu dofinansowaniu 
urzędów miasta i gminy Sochaczew, mieszkańcy a także 
turyści mogą korzystać z darmowych przejazdów do 
Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
Specjalnie oznakowany autobus linii nr 6 zabiera turystów 
spod stacji PKP, a jego trasa obejmuje ulice: Piłsudskiego, 
600-lecia, Trojanowską, Łąkową, Młynarską, Chopina, aż 
pod bramę muzeum w Żelazowej Woli. Za darmo można 
też wrócić do miasta, bo w każdy wolny od pracy dzień, w 
tę i z powrotem odbywa się aż 10 kursów.
Autobus kursuje w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele 
i inne dni świąteczne (tzw. czerwona kartka w kalendarzu). 
Skorzystamy z niego do 30 września. 
Rozkład jazdy:
Trasa z PKP do Żelazowej Woli, wyjazd spod dworca o:  
8:10, 9:42, 10:44, 11:45, 12:53, 14:15, 15:23, 16:30, 18:15, 
19:45
Trasa z Żelazowej Woli pod dworzec PKP:  8:49, 10:19, 
11:20, 12:05, 13:20, 14:53, 15:50, 17:25, 18:49, 20:07
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ki detektywistyczne, MBP, oddział dla 
dzieci nr 1, ul.1 Maja 21

6 lipca
10.00-14.00 - Letnie Warsztaty Ar-

tystyczne - Kreatywne wakacje - 
warsztaty dla dzieci, SCK, ul. Cho-
pina 101

11.00-12.30 - Wakacje w bibliotece. 
Kino - wyjście do kina Odeon w So-
chaczewie, MBP, oddział dla dzieci nr 
1 ul. 1 Maja 21

7 lipca
10.00-14.00 - Letnie Warsztaty Ar-

tystyczne - Kreatywne wakacje - 
warsztaty dla dzieci, SCK, ul. Cho-
pina 101

11.00-12.30 - Wakacje w bibliote-

ce. „Nasze miasto zwiedzamy, wiel-
ką frajdę z tego mamy”, MBP, od-
dział dla dzieci nr 1, ul.1 Maja 21

8 lipca
10.00-14.00 - Letnie Warsztaty Ar-

tystyczne - Kreatywne wakacje - 
warsztaty dla dzieci, SCK, ul. Cho-
pina 101

11.00-12.30 - Wakacje w bibliotece. 
Językowy zawrót głowy, MBP, oddział 
dla dzieci nr 1 ul. 1 Maja 21

9 lipca
10.00-14.00 - Letnie Warsztaty Arty-

styczne - Kreatywne wakacje - warsz-
taty dla dzieci, SCK, ul. Chopina 101

11.00-12.30 - Wakacje w bibliotece. 
„Pożegnanie zajęć w bibliotece” - gło-
śne czytanie i zabawy na świeżym po-
wietrzu. MBP, oddział dla dzieci nr 1, 
ul. 1 Maja 21

10 lipca 

9.00 - II Turniej Grand Prix Socha-

czewa w Siatkówce Plażowej - boisko 
do siatkówki plażowej, Karwowo

15.00-17.00 - Rodzinny piknik rekre-

acyjno-sportowy dla dzieci, plac za-
baw - ul. Fabryczna

16.00-19.00 - Warsztaty wikliniar-

stwa „O czym szumią wierzby”, SCK, 
ul. Chopina 101

18.00 - Koncert rozrywkowy Chór  

VIVACE „Muzyka ludowa i nie tylko”, 
SCK, ul. 15. Sierpnia 83

11 lipca
15.00-17.00 - Rodzinny piknik rekre-

acyjno-sportowy dla dzieci, plac za-
baw - osiedle Malesin, ul. Kozubow-
skiego

15.00-18.00 - Pokazy historyczne 

w parku im. F. Chopina - „Popis ry-
cerski - przygotowanie do bitwy pod 
Grunwaldem”
Wykonawca: Poczet rycerski herbu 
Sobol. W programie pokaz walk ry-
cerskich i technik rycerskich, obóz 
rycerski, prezentacja rynsztunku bo-
jowego z epoki.

16.00 - Hejnał Sochaczewa na wzgó-
rzu zamkowym

16.00 - Koncert letni w parku w 

Chodakowie pt. „Warszawa da się 
lubić” - Sochaczewska Orkiestra 
Akordeonowa, Andrzej Bujski - 
wokal, Ludwik Skrzypek - dyry-
gent

17.30 - Sochaczewski Festiwal Folklo-

rystyczny - koncert zespołu Góralska 
Hora w parku im. I. W. Garbolewskiego

15.00-18.00 - Przewodnik na wzgórzu 

zamkowym

W każdą niedzielę na wzgórzu na wszyst-
kich chętnych czekają pracownicy Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą. Bezpłatni przewodnicy opro-
wadzą po ruinach zamku, opowiedzą o 
ciekawostkach i tajemnicach dotyczących 
przeszłości sochaczewskiej warowni.

Okno Sztuki:

14.00-17.00 - Park w Chodakowie,
15.00-18.00 - Park im. F. Chopina, 
16.00-19.00 - Park im. I.W. Garbolew-
skiego

12 lipca
10.00-14.00 - Letnie Warsztaty Arty-

styczne - Wakacje z Teatrem Zabawy - 
warsztaty dla dzieci, SCK, ul. 15 Sierp-
nia 83

11.00-12.30 - Wakacje w bibliotece. Spo-
tkanie z książką - głośne czytanie fragmen-
tów „Wakacji detektywa Pozytywki”, MBP, 
oddział dla dzieci nr 2 ul. Chopina 160

13 lipca
10.00-14.00 - Letnie Warsztaty Artystycz-

ne - Wakacje z Teatrem Zabawy - warszta-
ty dla dzieci, SCK, ul. 15 Sierpnia 83

11.00-12.30 - Wakacje w bibliote-

ce. „Ene-due-rabe” - zajęcia rucho-
we i konkursy na świeżym powietrzu, 
MBP, oddział dla dzieci nr 2, ul. Cho-
pina 160

14 lipca
10.00-14.00 - Letnie Warsztaty Artystycz-

ne - Wakacje z Teatrem Zabawy - warszta-
ty dla dzieci, SCK, ul. 15 Sierpnia 83

11.00-12.30 - Wakacje w bibliote-

ce, „Wakacyjne łamanie głowy - lato 
z krzyżówką”, zagadki, quizy, rebusy, 
układanie tangramów, MBP, oddział 
dla dzieci nr 2, ul. Chopina 160

Muzyka w Chodakowie...
W niedzielę 4 lipca nastąpi długo wyczekiwany moment 
– rozpoczną się koncerty letnie organizowane na żywo. 
Na tę chwilę czekali nie tylko słuchacze, ale i wykonaw-

cy.
Pierwszy koncert pt. „Powitanie Lata” rozpocznie się 
o godz. 16.00 w parku w Chodakowie i przepełniony 
będzie muzyką w wykonaniu instrumentów dętych. 
Orkiestra Dęta Sochaczew pod kierunkiem Justyny 
Piątkowskiej-Duraj wprowadzi słuchaczy w świat mar-
szów i utworów rozrywkowych. Następnie umiejętności 
swe zaprezentuje znakomity kwintet blaszany „Fine 
Brass Ensemble” w składzie: Konrad Boniński – trąbka, 
Mirosław Dudek – trąbka, Fryderyk Bodzianowski – 
waltornia, Adam Ziemiański – puzon i Jacek Dzidowski 
– tuba. W programie usłyszymy utwory rozrywkowe i 
jazzowe, znakomicie zinterpretowane, przepełnione 
lekkością i humorem.

Tydzień później, 11 lipca o 16.00 ciekawy i różnorodny 
repertuar w koncercie pod tytułem „Warszawa da się 
lubić” przedstawi Sochaczewska Orkiestra Akordeono-

wa pod dyrekcją Ludwika Skrzypka. Wakacyjny, letni 
klimat podtrzymają utwory oparte na tematach muzyki 
filmowej w opracowaniu instrumentalnym. Usłyszymy 
dobrze nam znane tematy z polskich filmów takich 
jak: „Vabank”, „Czterdziestolatek” czy „Nie lubię po-

niedziałku”. W drugiej części koncertu wystąpi solista 
Kapeli Czerniakowskiej – Andrzej Bujski, który wraz z 
akordeonistami wykona między innymi piosenki takie 
jak: „Chodź na Pragę”, „Bal na Gnojnej” czy „Już taki 
jestem zimny drań”.

...i w parku Garbolewskiego
Koncert zatytułowany „Rozmowy z Chopinem i Historią” 
odbędzie się 4 lipca na scenie w parku im. I. W. Garbolew-

skiego. Muzyka zabrzmi tam o godz. 17.30. Zaprezentują 
się uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej 
i i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie. Element literacki 
tego wydarzenia zaprezentuje Stanisława Podgórska. W 
programie koncertu usłyszymy kompozycje F. Chopina, 
C. Debussy’ego i L. V. Beethovena w wykonaniu uczniów 
Idalii Majcher, Natalii Donat, Leona Krzemińskiego-Turka 
oraz absolwentki szkoły II st. Oliwii Adamczyk. Drugą 
część koncertu wypełni Orkiestra Kameralna PSM I 
i II st. pod batutą znakomitego dyrygenta Zbigniewa 
Gracy. Usłyszymy pierwszą część Małego Koncertu na 
fortepian Romualda Twardowskiego i „Oblivion” Astora 
Piazzolli. Partie solowe wykonają: absolwentka PSM I 
st., pianistka Aleksandra Gut, tegoroczna dyplomantka 
PSM II st., wiolonczelistka Zofia Majcher i akordeonista 
Bartosz Ciura.  

11 lipca rozpoczyna się III Sochaczewski Festiwal 
Folklorystyczny. Jego trzy koncerty zostaną zloka-

lizowane w parku I.W. Garbolewskiego i wszystkie 
będą się rozpoczynać o 17.30. Jako pierwsza 11 lipca 
wystąpi Góralska Hora ze Szczyrku, kapela folkowa 
kultywująca muzykę z polskich i słowackich gór oraz 
posiadająca w swoim repertuarze utwory etniczne 
z innych regionów, m.in. z Bałkanów. W instrumen-

tarium zespołu znajdują się: skrzypce, cymbały 
węgierskie, kontrabas a także oryginalne instrumenty 
góralskie, takie jak: trombita, dudy czy okaryna. 
Miłośnicy góralskich melodii powinni być zadowoleni, 
tym bardziej, że koncert odbędzie się w zacienionym 
parku przy szkole muzycznej. Kapela wystąpi na sce-

nie letniej, więc będzie widoczna i słyszalna także dla 
tych, którzy wybiorą dalsze miejsca, niekoniecznie 
przy nasłonecznionej scenie.



Harmonogram odbioru odpadów z domów jednorodzinnych
w okresie lipiec - grudzień 2021

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE - POJEMNIKI)
Rejon A
5.07; 19.07; 2.08; 16.08; 30.08; 13.09; 27.09; 11.10; 25.10; 8.11; 
22.11; 6.12; 20.12 ulice: Bohaterów Chodakowa, Brochowska, 
Chodakowska, Chopina, Hubala, Jasna, Jedwabnicza, Kilińskiego, 
Kolejowa, Korczaka, Królewska, Krótka, Krzywa, Krzywoustego, 
Księżycowa, Kuźmińskiego, Leśna, Małachowskiego, Matejki, Nie-

podległości, Orzeszkowej, Pocztowa, Podchorążych, Powstańców 
Warszawy, Rejtana, Smolna, Szyszkowa, Waryńskiego, Warzywna, 
Wiejska, Wodociągowa, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyszogrodzka, 
Zwierzyniecka, Żniwna

Rejon B
12.07; 26.07; 9.08; 23.08; 6.09; 20.09; 4.10; 18.10; 30.10; 15.11; 
29.11; 13.12; 27.12 ulice: 11 Listopada, Asnyka, Brzechwy, Chrobrego, 
Cieplna, Długa, Działkowa, Energetyczna, Głogowa, Graniczna, Ja-

giellońska, Jana Kazimierza, Jaracza, Kampinoska, Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Kraszewskiego, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Kwiatów 
Polnych, Langiewicza, Lechicka, Lema, Łąkowa, Łokietka, Migdałowa, 
Młynarska, Muszkieterów, Nałkowskiej, Nowa, Okrężna, Ostrzeszew-

ska, Partyzantów, Piaszczysta, Podgórna, Poniatowskiego, Polna, 
Popiela, Popiełuszki, Profilowa, Przylasek, Sadowa, Słowiańska, 
Sobolewskiego, Staffa, Starzyka (dawna Buczka), Stwosza, Świerko-

wa, Sochaczewskiego, Targowa, Termiczna, Trojanowska, Tuwima, 
Twardowskiego, Wczasowa, Wypalenisko, Zaciszna, Zalewowa, 
Zielona Dolina, Zwycięstwa, Żwirowa

Rejon C
9.07; 23.07; 6.08; 20.08; 3.09; 17.09; 1.10; 15.10; 29.10; 12.11; 26.11; 
10.12; 24.12 ulice: Bajeczna, Bartnicza, Batalionów Chłopskich, 
Bielawskiego (dawna 18 Stycznia), Bławatkowa, Bolechowskich, 
Brukowa, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłodna, 
Dewajtis, Dębowa, Gagarina, Gawłowska, Grzybowa, Harcerska, 
Hugo-Badera, Jaworowa, Jesionowa, Karwowska, Konwaliowa, 
Koralowa, Lazurowa, Malinowa, Mała, Modrzewiowa, Mostowa, Nad-

rzeczna, Perłowa, Piękna, Połaniecka, Porzeczkowa, Próżna, Prusa, 
Pułaskiego, Radiowa, Radosna,  Równoległa, Rumiankowa, Rybna, 
Rycerska, Sikorskiego, Spacerowa, Spokojna, Srebrna, Św. Brata 
Alberta, Tęczowa, Wiosenna, Wodna, Zagłoby, Zamkowa, Zieleńcza

Rejon D
14.07; 28.07; 11.08; 25.08; 8.09; 22.09; 6.10; 20.10; 3.11; 17.11; 1.12; 
15.12; 29.12 ulice: al. 600-lecia, Batorego, Chłopickiego, Chodkiewi-
cza, Czarnieckiego, Farna, Iwaszkiewicza, Jasińskiego, Kasprowicza, 
Kazimierza Wielkiego, Kątowa, Królowej Jadwigi, Kusocińskiego, 
Lubiejewska, Łowicka, Makowa, Mieczykowa, Mieszka I, Narutowi-
cza, Niemcewicza, Nowowiejska,  Olimpijska, Piastowska, Planowa, 
Płocka,  Prosta, Poprzeczna, Promienna, Raczkiewicza (dawna 17 
Stycznia), Rolnicza, Rozlazłowska, Samodzielna, Staszica, Śmiałego, 
Toruńska, Warszawska, Wesoła, Wyszyńskiego, Zapolskiej, Zielona, 
Złota, Zygmunta Starego, Żeromskiego, Żeglarska,  Żołnierska, Żytnia

Rejon E
7.07; 21.07; 4.08; 18.08; 1.09; 15.09; 29.09; 13.10; 27.10; 10.11; 24.11; 
8.12; 22.12 ulice: 1 Maja, Bojowników, Botaniczna, Dąbrowskiego, 
Fabryczna, Głowackiego, Grabskiego, Gwardyjska, Klonowa, Koper-
nika, Kordona-Janickiego, Krakowska, Ks. Janusza, Ks. Ziemowita, 
Licealna, Lotników, Łuszczewskich, Mazowiecka, Michalaka,  Osiedle 
Kolejowe, Pileckiego, Piłsudskiego, Południowa,  Przyszła, Północna, 
Reja, Reymonta, Robotnicza, Różana, Sienkiewicza, Sierpniowa, 
Skłodowskiej-Curie, Słowackiego, Spartańska, Sportowa, Spółdziel-
cza, Szarych Szeregów, Środkowa, Tomickiego (dawna Pietrzaka), 
Torowa, Towarowa, Wąska, Willowa, Wiśniowa, Wojska Polskiego, 
Wołodyjowskiego, Wróblewskiego, Wschodnia, Wyzwolenia, Załama-

na, Zamiejska,  Żyrardowska

Rejon F
2.07; 16.07; 30.07; 13.08; 27.08; 10.09; 24.09; 8.10; 22.10; 5.11; 
19.11; 3.12; 17.12; 31.12 ulice: 15 Sierpnia, Akacjowa, Andersa, Armii 
Krajowej, Bema, Bora-Komorowskiego, Bortnowskiego, Boryszew-

ska, Cmentarna, Cisowa, Daleka, Dolna, Drobna, Głucha, Górna, 
Inżynierska, Jana III Sobieskiego, Kawalerzystów, Kościńskiego, 
Kozubowskiego, Kutrzeby, Lipowa, Litewska, Maczka, Miła, Mirec-

kiego, Moniuszki, Nadbrzeżna, Okrzei, Olchowa, Otwarta, Pionierów, 
Podzamcze, Roweckiego, Skotnickiego, Sosnowa, Stadionowa, Su-

charskiego, Szajnowicza, Szkolna, Tartaczna, Traugutta, Wierzbowa, 
Zamknięta, Zamoyskiego, Zawiszy

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH (WORKI)
Strefa I: 
ŻÓŁTY (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) oraz 

NIEBIESKI (papier): 26.07; 23.08; 20.09; 18.10; 15.11; 13.12 SZARY 
(popiół): 26.07; 23.08; 27.09; 25.10; 22.11; 27.12; ZIELONY (szkło): 
12.07; 6.09; 30.10 BRĄZOWY (biodegradowalne, w tym odpady 
zielone): 5.07; 19.07; 2.08; 16.08; 30.08; 13.09; 27.09; 11.10; 25.10; 
8.11; 22.11; 6.12; 20.12
11 Listopada, Asnyka, Bielawskiego (dawna 18 Stycznia), Bohaterów 
Chodakowa, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, 
Brochowska, Brukowa, Chodakowska, Chopina, Działkowa, 
Graniczna, Głogowa, Harcerska, Hubala, Jagiellońska, Jana Kazi-
mierza, Jasna, Jedwabnicza, Kampinoska, Kilińskiego, Kolejowa, 
Korczaka, Królewska, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Kuźmińskiego, 
Leśna, Małachowskiego, Młynarska, Mostowa, Matejki, Nałkowskiej, 
Niepodległości, Orzeszkowej, Ostrzeszewska, Piękna, Pocztowa, 
Podchorążych, Podgórna, Poniatowskiego, Popiela, Powstańców 
Warszawy, Profilowa, Rejtana, Sadowa, Sikorskiego, Smolna, 
Szyszkowa, Warzywna, Waryńskiego, Wczasowa, Wiejska, Wio-

senna, Wodociągowa, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyszogrodzka, 
Zalewowa, Zwierzyniecka, Żniwna
Strefa II:
ŻÓŁTY (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) oraz 

NIEBIESKI (papier): 27.07; 24.08; 21.09; 19.10; 16.11; 14.12 SZARY 
(popiół): 27.07; 24.08; 28.09; 26.10; 23.11; 28.12 ZIELONY (szkło): 
13.07; 7.09; 2.11 BRĄZOWY (biodegradowalne, w tym odpady 
zielone): 6.07; 20.07; 3.08; 17.08; 31.08; 14.09; 28.09; 12.10; 26.10; 
9.11; 23.11; 7.12; 21.12
al. 600-lecia, 1 Maja, Batorego, Bolesława Śmiałego, Bota-

niczna, Cieplna, Długa, Energetyczna, Farna, Głowackiego, 

Grabskiego, Jana Brzechwy, Jaracza, Jasińskiego, Juliana 
Tuwima, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, 
Krakowska, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, ks. Janusza,  
Księdza. J. Popiełuszki, Księdza Jana Twardowskiego, Kordona-

-Janickiego, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Kwiatów Polnych,  
Langiewicza, Lechicka, Lema, Licealna, Łąkowa, Łokietka, 
Makowa, Michalaka, Mieczykowa, Mieszka I, Migdałowa, Musz-

kieterów, Narutowicza, Niemcewicza, Nowa, Nowowiejska, 
Okrężna, Olimpijska, Osiedle Kolejowe, Partyzantów, Piastow-

ska, Piaszczysta, Pileckiego, Piłsudskiego, Polna, Poprzeczna, 
Przylasek, Raczkiewicza (dawna 17 Stycznia), Reymonta, 
Różana, Samodzielna, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słowiańska, 
Sobolewskiego, Sportowa, Staffa, Starzyka (dawna Buczka), 
Staszica, Szarych Szeregów, Świerkowa, Targowa, Termiczna, 
Toruńska, Towarowa, Trojanowska, Wąska, Willowa, Wita Stwo-

sza, Wypalenisko, Wyszyńskiego, Zaciszna, Załamana, Zielona 
Dolina, Złota,  Zwycięstwa, Zygmunta Starego, Żeromskiego, 
Żołnierska, Żwirowa, Żyrardowska, Żytnia
Strefa III:
ŻÓŁTY (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) oraz 
NIEBIESKI  (papier):  28.07; 25.08; 22.09; 20.10; 17.11; 15.12 SZARY 
(popiół): 28.07; 25.08; 29.09; 27.10; 24.11; 29.12 ZIELONY (szkło): 
14.07; 8.09; 3.11 BRĄZOWY (biodegradowalne, w tym odpady 
zielone): 7.07; 21.07; 4.08; 18.08; 1.09; 15.09; 29.09; 13.10; 27.10; 10.11; 
24.11; 08.12; 22.12
Bajeczna, Bartnicza, Batalionów Chłopskich, Bławatkowa, Bo-

lechowskich, Św. Brata Alberta, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, 
Chełmońskiego, Chłodna, Chłopickiego, Chodkiewicza, Cmentarna, 
Czarnieckiego, Dewajtis, Dąbrowskiego, Dębowa, Gagarina, Gawłow-

ska, Grzybowa, Hugo-Badera, Iwaszkiewicza, Jaworowa, Jesionowa, 
Karwowska, Kasprowicza, Kątowa, Konwaliowa, Koralowa, Lazurowa, 
Lubiejewska, Łowicka, Malinowa, Mała, Modrzewiowa, Moniuszki, 
Nadrzeczna, Perłowa, Planowa, Płocka, Podzamcze, Połaniecka, Po-

rzeczkowa, Promienna, Prosta, Próżna, Prusa, Pułaskiego, Radiowa, 
Radosna, Rolnicza, Rozlazłowska, Równoległa, Rumiankowa, Rybna, 
Rycerska, Sierpniowa, Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, Srebrna, 
Tęczowa, Traugutta, Warszawska, Wesoła, Wodna, Wróblewskiego, 
Zamkowa, Zagłoby, Zapolskiej, Zieleńcza, Zielona, Ziemowita, Żeglar-
ska
Strefa IV:
ŻÓŁTY (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) oraz 

NIEBIESKI  (papier):  29.07; 26.08; 23.09; 21.10; 18.11; 16.12 SZARY 
(popiół): 29.07; 26.08; 30.09; 28.10; 25.11; 30.12 ZIELONY (szkło): 
15.07; 9.09; 04.11 BRĄZOWY (biodegradowalne, w tym odpady 
zielone): 8.07; 22.07; 5.08; 19.08; 2.09; 16.09; 30.09; 14.10; 28.10; 
13.11; 25.11; 9.12; 23.12
15 Sierpnia, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, Bema, Bojowników, 
Bora-Komorowskiego, Bortnowskiego, Boryszewska, Cisowa, Daleka, 
Dolna, Drobna, Fabryczna, Głucha, Górna, Gwardyjska, Inżynierska, 
Kawalerzystów, Klonowa, Kopernika, Kościńskiego, Kozubowskiego, 
Kutrzeby, Lipowa, Litewska, Lotników, Łuszczewskich, Maczka, Ma-

zowiecka, Miła, Mireckiego, Nadbrzeżna, Okrzei, Olchowa, Otwarta, 
Pionierów, Południowa, Północna, Przyszła, Reja, Robotnicza, 
Roweckiego, Skotnickiego, Sobieskiego, Sosnowa, Spartańska, 
Spółdzielcza, Stadionowa, Sucharskiego, Szajnowicza, Szkolna, 
Środkowa, Tartaczna, Tomickiego (dawna Pietrzaka), Torowa, Wierz-

bowa, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wołodyjowskiego, Wschodnia, 
Wyzwolenia, Zamiejska, Zamknięta, Zamoyskiego, Zawiszy

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przed posesję do godz. 6.30. 

Harmonogram odbioru odpadów z domów wielorodzinnych
w okresie lipiec - grudzień 2021

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)
Ulice: al. 600-lecia, Konstytucji 3 Maja, Senatorska, Żerom-

skiego, Pokoju, Kosińskiego, Narutowicza, Długa, Staszica, 
Piastowska, 1 Maja, Reymonta, Słowackiego, Ziemowita, 
Piłsudskiego, Kaczorowskiego, Sochaczewskiego, Wojska 

Polskiego, Warszawska, Fabryczna, Broniewskiego, Mic-

kiewicza, Dywizjonu 303, Żwirki i Wigury, Lotników, Okrzei, 
Gawłowska, Licealna, 15 Sierpnia, Chopina, Grunwaldzka, 
Ogrodowa, Topolowa, Parkowa, Chodakowska, Młynarska, 

Trojanowska, Kochanowskiego, Targowa, Korczaka, Osiedle 
Kolejowe – będą obsługiwane 2 razy w tygodniu; 
pozostałe wspólnoty będą obsługiwane 1 raz w tygodniu.

ODPADY SEGREGOWANE
ŻÓŁTY POJEMNIK (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) – 2 razy w tygodniu, NIEBIESKI  POJEMNIK (papier) – 2 razy w tygodniu, ZIELONY POJEMNIK (szkło) - 1 raz na dwa 
tygodnie, BRĄZOWY POJEMNIK (biodegradowalne, w tym odpady zielone) - 2 razy w tygodniu; SZARY POJEMNIK (popiół) –  21.07; 18.08; 15.09; 13.10; 10.11; 8.12

Wszelkich informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie tel. 46 862 22 35 wew. 410, 411, 412. 
Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami na stronie www.sochaczew.pl
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„Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o. o. informuje, że 9 czerwca 2021r. weszła w życie na okres trzech lat,  
zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją z 7 maja 2021 r. WA.RZT.70.63.2021/4, 

taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  (2021-2024)

Lp. Taryfowa grupa odbiorców
Oznaczenie 

grupy 
taryfowej

cena (zł/m3) Stawka opłaty abonam.
(zł/odbiorcę/okres rozlicz.)*

netto brutto 1) netto brutto 1)

1 Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej „p” co kwartał. W1_GP 3,77 4,07 5,42 5,85

2 Gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, 
otrzymujące faktury w formie papierowej „p” co kwartał. W2_GPL 3,77 4,07 5,96 6,44

3 Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na 
cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc. W3_PP 4,51 4,87 13,49 14,57

4 Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na cele 
prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc W4_PPL 4,51 4,87 14,84 16,03

5 Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, otrzymująca faktury w formie papierowej, rozliczana co 
miesiąc, w oparciu o wskazania wodomierza głównego. W5_GmP 4,51 4,87 33,00 35,64

6 Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej „e” co kwartał. W6_GE 3,77 4,07 5,02 5,42

7 Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, orzymujące 
faktury w formie elektronicznej „e” co kwartał. W7_GEL 3,77 4,07 5,56 6,00

8 Pozostali odbiorcy, tj.m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp., zużywający wodę na 
cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu  o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej „e” co miesiąc. W8_PE 4,51 4,87 13,09 14,14

9 Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na cele 
prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, otrzymujący faktury w formie elektronicznej „e” co 
miesiąc.

W9_PEL 4,51 4,87 14,44 15,60

1) Do określonych w taryfie cen i stawek opłat abonamentowych za wodę doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par.2,pkt 1) i pkt 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku  
o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472) 

*stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została za okres jednego miesiąca

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (2021-2024)

Lp Taryfowa grupa odbiorców
Oznaczenie 

grupy
taryfowej

cena (zł/m3)
Stawka opłaty abonam.  

(zł/odbiorcę/okres 
rozlicz.)*

netto brutto 1) netto brutto 1)

1 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej „p” co 
kwartał. K1_GP 8,24 8,90 12,48 13,48

2 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, 
określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujące faktury w formie papierowej „p” co kwartał. K2_GPL 8,24 8,90 13,73 14,83

3 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości 
pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc. K3_PP 10,27 11,09 15,28 16,50

4 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp. odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według 
wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc K4_PPL 10,27 11,09 16,81 18,15

5 Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe itp., odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według 
wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej ‚p” co miesiąc. K5_PdP 14,00 15,12 15,28 16,50

6 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej „e” co 
kwartał. K6_GE 8,24 8,90 12,08 13,05

7 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, 
określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej „e” co kwartał. K7_GEL 8,24 8,90 13,33 14,40

8 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości 
pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej „e” co miesiąc. K8_PE 10,27 11,09 14,88 16,07

9 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według 
wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej „e” co miesiąc. K9_PEL 10,27 11,09 16,41 17,72

1) Do określonych w taryfie cen i stawek opłat abonamentowych za ścieki doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par.2,pkt 1) i pkt 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku  
o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472) 

*stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została za okres jednego miesiąca



29 czerwca 2021  nr 13 (1389)     12 JUBILEUSZ

ZKM przejął od ZUK szes-
naście autobusów, w tym trzy 
Solarisy Urbino 9 z 2000 roku, 
trzy duńskie Dab-y z 1979 
i 1981 r. oraz dziesięć Jelczy 
M-11. Trzy lata później doku-
piono dwa Jelcze M-081, nie-
wielkie autobusy nazywane 
przez pasażerów „koziołka-
mi”, które przyczyniły się do 
rozszerzenia zasięgu komuni-
kacji miejskiej na obszary nie-
co oddalone od centrum. W 
2004 roku uruchomiono linie 
do Kątów i Kuznocina oraz do 
firmy Mars. W 2020 w związ-
ku z pełnym wyeksploatowa-
niem (przejechały przeszło 1,3 
mln km),  przeznaczono je do 
likwidacji.

W latach 2007 - 2019 
ZKM pozyskał jedenaście au-
tobusów: w 2007 roku dwa 
Solbusy wyprodukowane w 
2005 r., w 2009 r. Autosana 
SanCity, w 2013 niemal nowy 
autobus City Smile, w 2016 ta-
bor wzbogacił się o dwa uży-
wane Soblusy a w 2019 roku o 
Solarisa Urbino 12 oraz cztery 
używane Solarisy Urbino 10, 
które zeszły z taśmy monta-
żowej w 2006 roku. Na prze-
strzeni dziewiętnastu lat z 
eksploatacji wyłączono DAB-
-y, Autosana, dziewięć Jelczy 
M-11 oraz „koziołki”. 

Obecnie ZKM dysponuje 
siedemnastoma autobusami, 
które obsługują dziesięć li-
nii o łącznej długości 187 km. 
Zatrzymują się na 179 przy-
stankach. W związku z tym, 
że miasto rozciągnięte jest na 
odcinku około 12 km wydłuż 
brzegów Bzury, trasy często 
pokrywają się, co przy dwóch 
mostach powoduje dublowa-
nie niektórych linii. 

Przez dziewiętnaście lat 
firmą kierował Krzysztof 
Sieczkowski, natomiast od 
sierpnia 2020 roku dyrek-
torem jest Beata Furman. 
Działem księgowo-admini-
stracyjnym kieruje Ewelina 
Diehl, eksploatacji i utrzy-
mania ruchu - Tadeusz Fi-
czygowski, a działem utrzy-
mania dróg - Tomasz Ufa. 

Obecnie zakład zatrudnia 
41 pracowników: 21 kierow-
ców, 3 mechaników, 6 osób 
w grupie drogowej (wraz z 
pracownikami strefy płat-
nej), 6 pracowników nadzo-
ru i 5 w administracji. 

Do głównych zadań 
ZKM należy: organizacja i 
zarządzanie miejskim trans-
portem publicznym, koordy-
nacja pozostałego regularne-
go transportu publicznego w 
mieście, prowadzenie kon-
serwacji i modernizacji dróg 
oraz chodników (remonty, 
odśnieżanie), zarządzanie 
systemem płatnego parko-
wania. Obszarem działania 
ZKM jest miasto Sochaczew 
oraz - dzięki zawartym poro-
zumieniom - ościenne gmi-
ny: Sochaczew, Kampinos, 
Nowa Sucha i Brochów. 

ZKM posiada własny 
warsztat naprawczy, stację 
paliw i myjnię. Mechani-
cy nieustannie czuwają nad 
utrzymaniem pojazdów w 
sprawności technicznej (au-
tobusy przechodzą przeglą-
dy techniczne dwa razy w 
roku). Wszystkie pojazdy są 
garażowane. Baza ZKM po-
siada służbę dyspozytorską, 
pracującą całodobowo.

Pod st awą   d z ia ła n ia 
transportu zbiorowego jest 
rozkład jazdy autobusów. 
ZKM, pomimo częstych 
jego zmian, wynikających 
głównie z sytuacji epide-
micznej, stara się, żeby za-
chowywał on podstawowe 
funkcje, a mianowicie za-
pewniał dojazd dzieciom i 
młodzieży do szkół, szcze-
gólnie na godzinę 8:00, po-
łączenia ze szpitalem w dni 
robocze i świąteczne, dojazd 
do ważniejszych miejsc pra-
cy oraz połączenia w szczy-
cie z pociągami jeżdżący-
mi w kierunku stolicy. Ze 
względu na prowadzone 
obecnie poważne remonty 
głównych dróg, pracowni-
cy ZKM modyfikują rozkła-
dy zmieniając trasy i godzi-
ny przejazdów. 

Przełomowe dla ZKM 
były ostatnie trzy lata, gdy 
wdrażano wielomiliono-
wy projekt „Sochaczewski 
Eko-bus”, dofinansowany 
ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Dzięki niemu 
pasażerowie mają teraz 
do dyspozycji dwadzieścia 
sześć nowych wiat przy-
stankowych, trzy autobusy 
elektryczne Solaris Urbino 
12 z 2020 roku, dwa auto-
busy Solaris Urbino 10,5 o 
napędzie spalinowym z sil-
nikiem EURO VI z 2019 r., 
pięć tablic przystankowych 
dynamicznej informacji pa-
sażerskiej ustawionych na 
przystankach przy: PKP, 
szpitalu, okrąglaku w Cho-
dakowie, na pl. Kościuszki 
i ulicy Traugutta. „Socha-
czewski Eko-bus” pozwo-
lił ponadto sfinansować 
montaż dwóch biletomatów 
ustawionych przy stacji PKP 
i na placu Kościuszki, trzech 
stanowisk ładowania aku-
mulatorów autobusów elek-
trycznych. Sprawił, że ZKM 
mógł zrezygnować z papie-

rowych biletów okresowych 
i zaproponować pasażerom 
bilety plastikowe, doładowy-
wane w biletomatach. 

W 2020 roku ZKM 
przewoził średnio 1360 
osób dziennie, podczas gdy 
w 2019 około 3300 osób. 
Wpływ na ich liczbę mia-
ły i nadal mają ogranicze-
nia związane ze stanem 
epidemii wywołanej wiru-
sem SARS-CoV-2. Od mar-
ca 2020 roku przedsiębior-
stwa transportowe w całym 
kraju zawieszały linie, prze-
woziły minimalne ilości pa-
sażerów, obostrzenia prze-
łożyły się na drastyczny 
spadek liczby sprzedawa-
nych biletów. Wyznaczone 
limity pasażerów w autobu-
sach, najpierw do 30 proc. 
ich pojemności, później 50 
proc., wymusiły we wrze-
śniu i październiku 2020 r. 
wprowadzenie do ruchu na 
różnych odcinkach podwój-
nych linii autobusowych, 
tzw. bisów. Aby sprostać 
potrzebom, jako kierowcy 
pracowali także uprawnie-
ni pracownicy innych dzia-

łów, od kierownika gru-
py drogowej począwszy, po 
pracowników grupy, me-
chaników warsztatu oraz 
dyspozytorów. 

Jaka będzie przyszłość 
firmy? W tak niepewnych 
czasach walki z covid trud-
no cokolwiek planować, 
dlatego przede wszystkim 
skupiamy się na dniu dzi-
siejszym – pracujemy nad 
poprawą jakości świadczo-
nych usług, punktualno-
ścią kursowania autobusów 
jak i bezpieczeństwem po-
dróżowania. W tym roku 
chcielibyśmy dokończyć re-
mont autobusu retro - Jelcza 

M-11, którym od kilku mie-
sięcy zajmują się nasi me-
chanicy. Autobus docelowo 
ma stanowić atrakcję tury-
styczną, wozić pasażerów 
do takich miejsc jak Żelazo-
wa Wola czy Brochów. 

Na koniec pragnę pod-
kreślić, że wszystkim pra-
cownikom zakładu nale-
żą się podziękowania za ich 
pracę, za zaangażowanie i 
wysiłek, szczególnie w trud-
nym czasie pandemii, kiedy 
ZKM pracował nieprzerwa-
nie i wykonywał wszystkie 
swoje zadania. 

Dyrektor ZKM
Beata Furman

Dwadzieścia lat samodzielności
20 lat temu rada miasta utworzyła 
zakład budżetowy - Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Sochaczewie. 1 lipca 2001 r.  
wydzielono go ze zlikwidowanego 
Zakładu Usług Komunalnych. 

Krzysztof Sieczkowski kierował komunikacją miejską przez 
dziewiętnaście lat, do połowy 2020 roku

Jelcze przez długie lata służyły w ZKM Sochaczew

Biletomat, elektroniczna tablica z rozkładem jazdy i nowy autobus czyli projekt Sochaczewski Eko-Bus w pigułce

Rok 2004. Otwarcie nowych linii do Kątów i Kuznocina
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Lipiec z wikliną

Dodatkowe dwa tygodnie warsztatów

Szachowe potyczki

Zapraszamy serdecznie dzie-
ci, młodzież i dorosłych do 
Sochaczewskiego Centrum 
Kultury przy ul. Chopina 
101, na „Sobotnie popołu-
dnia z SCK”. W każdą sobo-
tę lipca w godz. 16.00 – 19.00 
będzie można w artystycznej 
formie spędzić z nami letni 
czas. Przewidzieliśmy atrak-
cje zarówno dla małych, jak 
i starszych miłośników sztu-
ki i dobrej zabawy. Zaprasza-
my na plenerowe, rodzinne 
warsztaty wikliniarstwa oraz 
artystyczny plac zabaw. Za-
chęcamy do rodzinnego, ak-
tywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu.

Rodzinne warsztaty wi-
kliniarstwa – obejmują naukę 
wyplatania i wykonanie insta-
lacji artystycznej. Na warsz-
tatach dla dzieci stworzymy 
wspólnie formy przestrzenne 
użytkowe z wikliny papiero-
wej – proste konstrukcje z pa-

pieru, małe koszyczki, ozdo-
by na ścianę z podstawowych 
splotów. Ze starszymi i doro-
słymi wykonamy duże insta-
lacje ogrodowe z wikliny na-
turalnej, z wykorzystaniem 
wyplotu pojedynczego i dzie-
wiarskiego. Warsztaty prze-
prowadzone zostaną w dwóch 
10-osobowych grupach.

Koszt udziału w warsz-
tatach: 10 zł od osoby.

Opłata w dniu warszta-
tów w sekretariacie SCK.

Zapisy pod nr tel. (46) 
863-25-72.

Artystyczny plac zabaw – 
plastyczne zabawy w plenerze, 
z wykorzystaniem farb, pędzli 
i sztalug. Pod okiem instruk-
torki plastyki wspólnie ozdo-
bimy drzewa wokół budynku 
SCK i namalujemy na tkani-
nie barwne wzory. Zaprasza-
my do udziału wszystkie dzie-
ci od godz. 16 do 19.

Wstęp wolny.

W związku z dużym za-
interesowaniem   letnimi 
warsztatami   artystyczny-
mi Sochaczewskie Centrum 
Kultury przygotowało zaję-
cia dla dzieci również w dru-
gim miesiącu wakacji. Sierp-
niowe warsztaty odbędą się 
w SCK przy ul. Prezyden-
ta Ryszrada Kaczorowskie-
go 5. Zapraszamy w dniach 2 
– 13 sierpnia na „WAKACJE 
z Teatrem PAC-PAC”. Oferta 
skierowana jest do dzieci w 
wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia 
odbywać się będą od ponie-
działku do piątku, w godzi-
nach 10.00 – 14.00.

Kochane dzieciaki! W 
sierpniu w SCK powita was 
teatr kukiełkowy! Razem 
stworzymy lalki-kukiełki 

z waszych ulubionych ba-
jek. Poznamy również tajni-
ki rękodzieła artystycznego, 
zagramy w szachy i skom-

ponujemy piosenki waka-
cyjne. A na zakończenie 
wystąpimy w teatrzyku ku-
kiełkowym PAC-PAC.

Zapisy w impresariacie 
Sochaczewskiego Centrum 
Kultury pod nr tel. (46) 863-
07-68. Deklarację udziału w 
warsztatch można pobrać ze 
stroniy internetowej: sck.so-
chaczew.pl.

Koszt: 130 zł za tydzień
H o n o r u j e m y    z n i ż -

ki wynikające z posiada-
nia Sochaczewskiej Karty 
Mieszkańca i Karty Dużej 
Rodziny.

W piątkowe popołudnie 18 
czerwca w Sochaczewskim 
Centrum Kultury przy ul. 
Prezydenta Ryszarda Ka-
czorowskiego odbył się tur-
niej szachowy – Mistrzo-
stwa Sochaczewa Juniorów 
w grze błyskawicznej. W 
rozgrywkach wzięło udział 
16 zawodników, którzy po-
dzieleni zostali na dwie ka-
tegorie: juniorzy młodsi i 
juniorzy starsi. Turniej po-
prowadził mistrz FIDE Sta-
nisław Osiecki. Gra była 
bardzo wyrównana, o wy-
nikach w kategorii juniorów 
starszych zdecydowała do-
grywka.

Poniżej przedstawiamy 
wyniki.

Juniorzy młodsi
1 miejsce – Blanka Bluczak
1 miejsce -  Tigran Sobolik
2 miejsce – Maksymilian 
Adamczyk
3 miejsce – Joel Robak

Juniorzy starsi
1 miejsce – Jakub Lewan-
dowski
2 miejsce – Jakub Jesionek
3 miejsce – Jakub Myczka

Puchar dla najmłod-
szej zawodnicznki turnie-
ju przyznano Sofii Abraha-
myan.

Gratulujemy zwycięz-
com!
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BIEGI

Tego dnia biegacze zmagali się 
nie tylko z przeszkodami tere-
nowymi, ale również z ponad 
30-stopniowym upałem. Cen-
trum zawodów zlokalizowano 
przy ul. Podzamcze. W cieniu 
parku im. F. Chopina zawod-
nicy rozgrzewali się, czekając 
na swoje starty. Podobnie jak 
przed rokiem, aby uniknąć „za-
torów na trasie”, co dwie minu-
ty ze startu wyruszały kolejne 
kilkunastoosobowe grupy za-
wodników. W ramach impre-
zy rozegrano biegi na trzech dy-
stansach. O godz. 10.00 ruszały 
fale startowe na 5 km. W połu-
dnie wystartowała rywalizacja 
na dystansie 10 km, a dwie go-
dziny później pobiegli śmiałko-
wie na 14 km. 

W   otwarciu   zawodów 
uczestniczył zastępca burmi-
strza Marek Fergiński, który 
wręczał również puchary naj-
lepszym zawodnikom w bie-
gach juniorów. Organizatorzy 
przygotowali w tym roku dwa 
starty, dla dzieci (9-12 lat) i mło-
dzieży (13-15 lat), w których 
wzięło udział około 50 uczest-
ników.

- Pomysł przeprowadze-
nia rywalizacji juniorów w ra-
mach Biegu Cichociemnych 
mieliśmy już dawno. Cieszę się, 
że w tym roku udało nam się go 
zrealizować i chciałbym, żeby 
był to stały element naszej im-
prezy. Młodzi biegacze przeszli 
prawie wszystkie te same prze-
szkody co dorośli. Jestem na-
prawdę pod dużym wrażeniem 
ich sprawności oraz czasu, w 
którym pokonali wyznaczone 
trasy – mówi główny organi-
zator biegu, prezes Dragon Fi-
ght Club Sochaczew, Sławomir 
Cypel.

Przeszkód było dużo, za-
równo naturalnych wynikają-
cych z ukształtowania terenu w 
dolinie Bzury, jak i sztucznych, 
przygotowanych przez organi-
zatorów, m.in. na terenie byłego 
toru motocrossowego. Uczest-
nicy biegu, mimo iż dociera-
li do mety brudni i zmęczeni, 
to jednak nie kryli satysfakcji z 
ukończenia morderczego wy-
zwania. Wszyscy otrzymali pa-

miątkowe medale, a najlepsi 
w poszczególnych kategoriach 
dodatkowo puchary i nagrody 
rzeczowe. Na dystansach 5 i 10 
km były tylko dwie kategorie – 
open kobiet i open mężczyzn. 
Uczestnicy biegu na 14 km, 
podczas rejestracji mogli wy-
brać dodatkową jedną z pięciu 
podkategorii, w której chcieli 
zostać sklasyfikowani (straż po-
żarna, służby mundurowe, or-
ganizacje proobronne, miesz-
kańcy Sochaczewa, zawodnicy 
MMA).

Przypomnijmy, że socha-
czewskie wydarzenie spor-
towe ma na celu upamiętnie-
nie żołnierzy Cichociemnych 
- elity polskiej dywersji z cza-
sów II wojny światowej. Patro-
nem honorowym tegorocznej 
edycji biegu był major Alek-
sander Tarnawski ps. „Upłaz” 
- ostatni żyjący Cichociemny 
Spadochroniarz Armii Krajo-
wej, który w tym roku, 8 stycz-
nia, obchodził setne urodziny. 
Aleksander Tarnawski był w 
Sochaczewie podczas drugiej 
edycji Biegu Cichociemnych w 
2015 roku, gdy wręczał nagro-
dy i medale zwycięzcom rywa-
lizacji. W tym roku wizerunek 
majora zdobił pamiątkowe ko-
szulki biegu, które uczestnicy 
otrzymali w pakietach starto-
wych. 

Organizatorami Biegu Ci-
chociemnych byli: UKS Dra-
gon Fight Club, urmistrz So-

chaczewa Piotr Osiecki. 
Wydarzenie zostało także ob-
jęte Patronatem Narodowym 
Prezydenta RP w Stulecie Od-
zyskania Niepodległości oraz 
patronatem Ministra Obrony 
Narodowej.

MEDALIŚCI VIII BIEGU CICHOCIEMNYCH
Bieg na 5 km mężczyźni
1. Dawid Włodarczyk (Kutno)
2. Janusz Skrzyszowski (Gorzyczki)
3. Mikhail Kuzmenko (Sochaczew)
Bieg na 5 km kobiety
1. Katarzyna Ekes (Warszawa)
2. Karolina Sobótka (Iłów)
3. Katarzyna Pałuba (Pawłówek)

Bieg na 10 km mężczyźni
1. Aleksander Pawłowicz (Warszawa)
2. Marcin Stefaniak (Januszew)
3. Janusz Skrzyszowski (Gorzyczki)
Bieg na 10 km kobiety
1. Urszula Przygoda-Tomaszkiewicz (Łowicz)
2. Elźbieta Trochonowicz (Warszawa)
3. Magda Szostak (Wólka Kozodawska)
Bieg na 14 km mężczyźni
1. Marcin Błaszczyk (Kamion)
2. Mateusz Błaszczyk (Kamion)
3. Piotr Tokarski (Krępa)
Bieg na 14 km kobiety
1. Nicola Szafarczyk (Pawonków)
2. Dobrochna Tulczyńska (Warszawa)
3. Małgorzata Wróbel (Rawa Mazowiecka)

Bieg pamięci bohaterów
Ponad pół tysiąca osób wystartowało w sobotę 19 czerwca w VIII Biegu 
Cichociemnych. To jeden z największych biegów przeszkodowych w naszym 
regionie, przyciągający amatorów ekstremalnych wrażeń z całej Polski.  
W tym roku odbyły się także starty dzieci i młodzieży.

W sumie aż 10 medali, w tym 

cztery w kategorii open, wy-

walczyła reprezentantka so-

chaczewskiego WOPR Anna 

Mrożewska podczas 54. Let-

nich Mistrzostw Polski w Ra-

townictwie Wodnym, które 

odbyły się 19 i 20 czerwca w 

Szczecinie.

W mistrzostwach wystartowa-
ło około 200 najlepszych ratow-
niczek i ratowników z całego 
kraju. Anna Mrożewska po-
twierdziła swoją dominację w 
kategorii junior, zdobywają aż 
sześć złotych medali.

Zawodniczka sochaczew-
skiego WOPR z powodzeniem 
rywalizowała również z senio-
rami. W kategorii open zdo-
była dwa złote medale w kon-
kurencjach 100 m ratowanie w 

płetwach oraz 100 m ratowanie 
z pasem. Dwukrotnie stawała 
też na najniższym stopniu po-
dium, wywalczyła brązowe me-
dale w konkurencjach 200 m z 
przeszkodami i 50 m holowania 
manekina. Pozwoliło jej to na 
zajęcie drugiego miejsca w kla-
syfikacji generalnej mistrzostw 
Polski w grupie seniorów.

Ania najlepsza  
wśród seniorów

Kajakiem po Bzurze

Ponad 80 osób w sobotę 26 czerwca wzięło udział w Sochaczew-
skim Spływie Kajakowym Bzurą. Kajakarze spotkali się w parku 
im. F. Chopina i przejechali autobusem do Kozłowa Szlacheckie-
go. Stamtąd pokonali ok. 10-kilometrowy odcinek nurtem rzeki. 
Dopłynęli do Stodoły nad Bzurą, gdzie odbył się piknik integra-
cyjny. Nad bezpieczeństwem uczestników spływu czuwali orga-
nizatorzy wydarzenia – ratownicy z sochaczewskiego WOPR.

Trzy pary na piachu
Skromnie, bo tylko trzy pary zagrały w I Turnieju Grand 
Prix Sochaczewa w Siatkówce Plażowej. Zawody odbyły 
się w sobotę 26 czerwca w Chodakowie. Zwyciężyła para 
siatkarzy z Radomia - Michał Berent i Karol Ślażynski. W 
meczu o drugie miejsce sochaczewska drużyna - Krzysz-
tof Rąg i Kamil Dorodziński pokonali parę z Warszawy 
Kacpra Gołębiowskiego i Michała Radeckiego. Zawody sę-
dziował Łukasz Smędowski. Drugi turniej z cyklu GP roze-
grany zostanie w sobotę 3 lipca na boisku przy ul. Rumian-
kowej (w Karwowie).

Orkan spada do A-klasy
Dwie porażki 13 czerwca na wyjeździe ze Skrwą Łukomie 
4:0 i 19 czerwca u siebie z Błekitnymi Gąbin 2:0 odebrały 
piłkarzom Orkana Sochaczew szansę na utrzymanie się w 
Płockiej Lidze Okręgowej. W minioną sobotę, 26 czerwca, 
na ostatni mecz w sezonie ze Zrywem Bielsk ekipa Józefa 
Szajewskiego nawet nie pojechała. Drużyna Orkana zajęła 
przedostatnie miejsce w lidze i spada do A-klasy.
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Sochaczewscy rugbiści poko-

nali w ostatniej kolejce sezo-

nu zasadniczego ekstraligi 

drużynę Awenta Pogoń Siedl-

ce 34:10. Stawką meczu było 

czwarte miejsce w tabeli, gwa-

rantujące udział w „małym fi-

nale”. W sobotę 3 lipca o godz. 

16.00 Orkan zagra na war-

szawskim Bemowie ze Skrą o 

brązowy medal mistrzostw 

Polski w rugby piętnastooso-

bowym. 

Po zwycięstwie nad mistrzami 
Polski z Sopotu rugbiści Orkana 
są „na fali”. Podobnie jak w me-
czu z Ogniwem i tym razem so-

chaczewianie stworzyli ogrom-
ną przewagę dzięki szybkości 
rozgrywania piłki po przegru-
powaniach i doskonałej grze 
ręką zawodników formacji ata-
ku. Do 23 minuty Orkan zdobył 

trzy przyłożenia i dominował 
na murawie, prowadząc 17:0. 
Gospodarze starali się odrabiać 
straty, jednak częściej musie-
li się bronić, niż mogli konstru-
ować akcje ofensywne. Osta-

tecznie Orkan zdobył w meczu 
sześć, a Pogoń tylko dwa przy-
łożenia. Sochaczewianie kolejny 
raz pewnie wygrali z bonusem. 

Czy rugbiści Orkana utrzy-
mają wyśmienitą formę, jaką po-
kazali w dwóch ostatnich spo-
tkaniach? Miejmy nadzieję że 
tak. W sobotę 3 lipca o godzinie 
16.00 na warszawskim Bemo-
wie zagrają ze Skrą ostatni mecz 
w tym sezonie. Jego stawką bę-
dzie brązowy medal mistrzostw 
Polski seniorów w rugby piętna-
stoosobowym. Orkanowi udało 

się dotychczas jedynie dwukrot-
nie zająć trzecie miejsce w kraju, 
w 1984 i 2010 roku. Czy w roku 
jubileuszu 50-lecia sekcji rugby w 
Sochaczewie uda się powtórzyć 
ten wynik?

Awenta Pogoń Siedlce - 
Orkan Sochaczew 10:34 (5:24)

Punkty Orkan: Artur Fur-
senko 10, Edwin Jansen 5, Ja-
kub Budnik 5, Radosław Ra-
kowski 5, Marcin Krześniak 5, 
Pieter Willem Steenkamp 4

Skład RCO: Miguel Leiger 
(57’ Antoni Gołębiowski), Mi-

chał Gadomski (65’ Kamil Zie-
liński), Michał Polakowski (76’ 
Dovalo Nahuel), Kamil Dud-
kowski, Andre Meyer (49’ Da-
niel Niemyjski), Jakub Bud-
nik (36’ Krystian Mechecki), 
Adam Szwarc (80+2’ Michał 
Polakowski), Edwin Jansen, 
Adrian Pętlak, Peter Willem 
Steenkamp, Radosław Rakow-
ski (74’ Łukasz Chain), Artur 
Fursenko, Michał Szwarc, Bar-
tłomiej Sadowski (39’ Kacper 
Wróbel), Marcin Krześniak 
(55’ Tomasz Gasik).
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Patron imprezy – Stefan Wy-
dlarski - był pierwszym trene-
rem sochaczewskich rugbistów 
a także zawodnikiem powsta-
łej w grudniu 1971 roku druży-
ny. Wielu rugbistów, którzy wy-
biegli w sobotnie popołudnie 
na główną płytę sochaczewskiej 
Maracany, grało z nim przed 
laty i wciąż „Wydlar” pozostaje 
w ich pamięci. 

W turnieju, oprócz gospo-
darzy - Rugby Veterans Orkan 
Sochaczew, wzięły udział ekipy 
rugbowych oldboyów z Gdań-
ska, Poznania i Siedlec. W mi-
strzostwach mogli zagrać za-
wodnicy, którzy ukończyli 36 

lat i nie grali w minionym se-
zonie w ekstralidze. Druży-
ny zagrały systemem każdy z 
każdym 2x10 minut. Trochę 
inaczej niż ich młodsi koledzy 
– bez pchanych młynów, wy-
noszonych autów, z limitem 
20 metrów – ale w pełni zaan-
gażowani na boisku, wetera-
ni przede wszystkim dobrze 
się bawili. Po turnieju zabawa 
ta przeniosła się na tradycyjną 
trzecią połowę do Osady Pusz-
czańskiej w Tułowicach.

W turnieju zwyciężyli wete-
rani Lechii Gdańsk. Gospoda-
rze zawodów zajęli drugie miej-
sce. Ekipa z Siedlec była trzecia. 

Za nimi uplasowali się rugbiści z 
Posnani, którzy, za zajęcie ostat-
niego miejsca, odebrali trady-
cyjną w mistrzostwach wetera-
nów drewnianą łyżkę. Puchary 
i medale wręczał prezes stowa-
rzyszenia Rugby Veterans Or-
kan Sochaczew – Robert Dłutek 
oraz burmistrz Piotr Osiecki, 
który objął honorowy patronat 

nad imprezą i wspólnie z rodzi-
ną śledził z trybun rywalizację 
swoich boiskowych kolegów. 

Organizatorzy mistrzostw 
przyznali także sześć nagród 
indywidualnych. Wyróżnienie 
dla najskuteczniejszego zawod-
nika (nagrodę im. Krzysztofa 
Liedla) otrzymał Sławomir Ka-
szuba z Lechii Gdańsk. Zawod-

nik biało-zielonych wybrany 
został również MVP turnieju. 
Nagrodę dla najstarszego za-
wodnika odebrał Jarosław Wi-
śniewski z Poznania. Upominki 
dla najlepszych graczy formacji 
ataku i młyna trafiły do zawod-
ników sochaczewskiego Orka-
na – Konrada Pisarka i Wik-
tora Dobrowolskiego. Ostatnie 
wyróżnienie (Bedol Trophy im. 
Rafała Bednarka) dla najlep-
szego zawodnika II linii mły-
na otrzymał Wojciech Dębski z 
gdańskiej Lechii. 

Weterani Orkana Socha-
czew zagrali w składzie: Ro-
bert Dłutek, Tomasz Szy-

mański, Maciej Nowakowski, 
Marek Pietrak, Sebastian Wąt-
kowski, Bogdan Wróbel, Ka-
mil Dybiec, Radosław Pietrak, 
Marcin Kubiszewski, Tomasz 
Malesa, Wiktor Dobrowolski, 
Patrycjusz Hetmanowski, Łu-
kasz Żakowski, Zbigniew Dą-
browski, Marcin Marczewski, 
Cezary Dudek, Paweł Żakow-
ski, Maciej Bobowicz, Mirosław 
Foryszewski, Michał Szulejew-
ski, Waldemar Sieczka, Marcin 
Kłak, Szymon Gubar, Konrad 
Pisarek, Jacek Dybiec, Zenon 
Grąbczewski, Mariusz Gmur-
czyk, Tomasz Jabłoński, Jacek 
Kamiński, Sławomir Kitliński. 

Zagrali rugbowi weterani
W sobotę 26 czerwca na stadionie przy ul. Warszawskiej rozegrano XI Mistrzostwa Polski Weteranów im. Stefana 
Wydlarskiego w Rugby 15. Zawody były częścią obchodów tegorocznego jubileuszu 50-lecia rugby w Sochaczewie. 

Wyniki turnieju: 
Lechia Gdańsk – WFS Siedlce 19:0 (12:0)

Posnania Poznań – Orkan Sochaczew 5:27 (0:22)
Orkan Sochaczew - WFS Siedlce 10:0 (5:0)
Lechia Gdańsk – Posnania Poznań 26:0 (12:0)

WFS Siedlce - Posnania Poznań 27:0 (17:0)
Orkan Sochaczew - Lechia Gdańsk 0:22 (0:12)

Orkan powalczy o brąz z warszawską Skrą




